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Voorwoord
Hierbij bieden wij u het rapport aan van de externe commissie die tot taak had de
kwaliteit van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten te beoordelen. De commissie werd door de voorzitter van de Vlaamse Interuniversitaire
Raad (VLIR) geïnstalleerd op 22 februari 2010. In deel 1 van dit rapport wordt de
opdracht aan de commissie nader toegelicht. De commissie heeft haar taken ruim
opgevat en onderwerpen aan de orde gesteld die wellicht niet strikt tot haar taakopdracht behoorden. Het besluit hiertoe werd mede ingegeven door het belang dat de
commissie hechtte aan het onderzoeksmanagement in Vlaanderen in bredere zin,
vooral in relatie tot de internationale ontwikkelingen in de wetenschap. In deel 2
wordt deze keuze nader toegelicht.
De commissie heeft haar oordeel gebaseerd op de door de instellingen aangeleverde
zelfevaluaties met bijbehorende informatie, de antwoorden op de door de commissie additioneel gestelde vragen en de gesprekken die zij op 1, 2 en 3 juni 2010 in
Brussel met vertegenwoordigers van de universiteiten heeft gevoerd. Bij haar oordeelsvorming heeft de commissie gebruik gemaakt van de door de VLIR opgestelde
vragenlijst, zij het in een gemodificeerde vorm. Ook heeft de commissie het gemeenschappelijk standpunt van de VLIR over de beoordeling van het onderzoeksmanagement van de Vlaamse overheid bij haar gedachtevorming betrokken. De conclusies
en aanbevelingen van de commissie vindt u in deel 3.
In deel 2 wordt de werkwijze van de commissie nader toegelicht en wordt de door
haar opgestelde lijst met kernvragen gepresenteerd. Bij de te behandelen aspecten
heeft de commissie onderscheid gemaakt tussen aspecten die nieuw tot ontwikkeling gekomen zijn sinds de evaluatie van 2004 en aspecten die toen ook al aan de
orde waren. Dit om aan te geven bij welke aspecten een vergelijking met de vorige
evaluatie mogelijk was. Deze komen voornamelijk aan de orde bij de bespreking van
de bevindingen per instelling. Waar mogelijk heeft de commissie nagegaan hoe de
universiteiten omgegaan zijn met de aanbevelingen van de commissie in 2004. In
deel 2 wordt eveneens gemotiveerd waarom de commissie aandacht besteed heeft
aan meer algemene aspecten van onderzoeks- en wetenschapsbeleid. Deze aspecten worden in dit hoofdstuk kort samengevat.
In deel 3 presenteert de commissie haar bevindingen. In het eerste deel worden
de bevindingen in algemene zin weergegeven en in het tweede deel per instelling. In het instellingsdeel zijn de commentaren van de commissie omkaderd ter
onderscheiding van de beschrijvingen. De commissie heeft er naar gestreefd haar
bevindingen per instelling zoveel mogelijk op dezelfde wijze weer te geven. Standaardisering was echter niet mogelijk door verschillen in de verstrekte informatie in
de zelfevaluatierapporten. In het algemene deel wordt niet alleen aandacht besteed
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aan aspecten en ontwikkelingen de instellingen betreffend, maar heeft de commissie ook gekeken naar de mogelijke rol van de overheid in een wetenschapsbeleid
passend bij een steeds sterker wordende internationale competitie. Dit aspect verdient naar de mening van de commissie vooral aandacht in kleinere landen. Reden
waarom de commissie op 28 september 2010 hierover overleg gevoerd heeft met
vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid, waaronder mevrouw Ingrid Lieten,
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding. De onderwerpen die in dit overleg aan de orde zijn gekomen, zijn opgenomen
in bijlage 5.
De commissie constateert, kort samengevat, dat de universiteiten in het algemeen
zorgvuldig te werk gaan bij het beheer, de toewijzing en de besteding van de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en dat de onderzoeksraden goed werk
leveren. Hoewel er een relatief grote verscheidenheid is in de bevoegdheden en de
werkwijze van de onderzoeksraden bij de verschillende universiteiten, kan gesteld
worden dat zij alle streven naar een hoge kwaliteit van de leden, toewijzing van middelen op basis van kwaliteit, helderheid in de besluitvorming en een goede externe
verantwoording. Wel plaatst de commissie kanttekeningen bij een aantal aspecten,
zoals het a priori alloceren van middelen over disciplines en een te beperkte reflectie over het onderzoeksbeleid binnen de raden. Daarnaast signaleert de commissie dat de BOF-verdeelsleutel aanpassing behoeft. Door meerdere instellingen
is kritiek geuit op de thans gehanteerde sleutel. Hoewel ingegeven door een zeker
eigen belang van de instellingen, kan de commissie zich in veel van de gemaakte
opmerkingen vinden. De verdeelsleutel is te complex, een complexiteit die naar de
mening van de commissie is ontstaan door herhaaldelijke aanpassingen, daarbij uit
het oog verliezend dat toevoeging van parameters meestal niet leidt tot verbetering,
maar tot verslechtering van een systeem. Mede gelet op het grote belang van de
BOF-middelen voor de universiteiten adviseert de commissie de samenstelling van
de verdeelsleutel te herzien.
De commissie heeft met tevredenheid vastgesteld dat, in vergelijking met de evaluatie in 2004, bij alle instellingen goede vorderingen gemaakt zijn met het vormgeven
van een loopbaanbeleid en aandacht besteed wordt aan talentontwikkeling. Praktisch alle universiteiten zijn overgegaan tot de invoering van een tenure track stelsel
en de vorming van Doctoral Schools. Een goede ontwikkeling van het tenure track
systeem wordt echter belemmerd door de te beperkte mogelijkheden om een positie
in het reguliere kader van het Zelfstandig Academische Personeel te verwerven.
Ook is bij alle universiteiten de vorming van associaties met hogescholen tot stand
gekomen. Wel heeft de commissie met enige verbazing gekeken naar de wijze waarop associaties tussen universiteiten en hogescholen gestalte krijgen. De associaties
worden niet altijd lokaal, d.w.z. met de universiteit in dezelfde regio, gerealiseerd.
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Dit leidt tot merkwaardige ontwikkelingen, zoals de vorming van twee associaties
dichtbij elkaar in één stad of bureaucratische constructies tussen instellingen.
De commissie vraagt aandacht voor het verstoorde evenwicht tussen niet-gericht
(fundamenteel) en gericht (toegepast) onderzoek. De commissie constateert dat
door diverse ontwikkelingen, zoals de wijze van financieren, het substantieel achter
blijven van bepaalde financieringskanalen, zoals het Industrieel Onderzoeksfonds,
en de voortschrijdende associaties met hogescholen, een steeds grotere druk komt
te liggen op de middelen voor niet-gericht onderzoek. De commissie vindt dit een
verontrustende ontwikkeling. Mocht besloten worden de middelen in het kader van
het BOF te verhogen, dan steunt de commissie de wens van de universiteiten om
geen nieuwe financieringskanalen te ontwikkelen, maar de additionele middelen te
bestemmen voor de thans vigerende kanalen.
Het is de commissie opgevallen dat bij de meeste universiteiten onderzoeks
programma’s in belangrijke mate bottom-up tot stand komen en dat slechts aarzelend een begin gemaakt is met de vorming van speerpunten. Ook mist de commissie
een Vlaams zwaartepuntenbeleid, waarbij universiteiten op basis van kwaliteit in
bepaalde thema’s samenwerken. Naar de mening van de commissie zullen universiteiten bij de sterke competitie in het verwerven van Europese middelen meer gezamenlijk op moeten trekken en minder elkaars concurrent moeten zijn. De vorming
van speerpunten binnen de universiteiten en van Vlaamse zwaartepunten is hierbij
een vereiste. De commissie ziet bij dit laatste een faciliterende verantwoordelijkheid
voor de Vlaamse overheid.
De commissie heeft geconstateerd dat bij een aantal universiteiten maatregelen genomen zijn ter bewaking van de wetenschappelijke integriteit. Richtlijnen zijn opgesteld en/of een commissie is ingesteld. Dit geldt echter nog niet voor alle instellingen. Bewaking van de wetenschappelijke integriteit is van groot belang bij de toenemende druk op onderzoekers om te presteren. De commissie adviseert dan ook de
instellingen die hierin nog geen voorzieningen hebben getroffen, dit ten spoedigste
te doen. Ook raadt de commissie aan om op Vlaams niveau een commissie van
beroep in te stellen, bijvoorbeeld bij het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek. In andere landen voorziet een dergelijke commissie, bijvoorbeeld ondergebracht bij een
Academie van Wetenschappen, in een behoefte.
De commissie hoopt dat de door haar uitgevoerde evaluatie en de door haar gedane
aanbevelingen de Vlaamse overheid en de universiteiten, maar ook de onderzoeksraden, van nut zijn bij een bezinning over hun toekomstig functioneren, mede gelet
op de steeds belangrijkere rol van Europese fondsen bij de financiering van wetenschappelijk onderzoek.
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Deze evaluatie zou niet mogelijk geweest zijn zonder de door de Vlaamse universiteiten aangeleverde zelfevaluaties, de door de VLIR verstrekte informatie, de adequate beantwoording door de instellingen van de door de commissie additioneel
gestelde vragen en de open discussies tijdens de gesprekken. Het functioneren van
de commissie tijdens de evaluatie en de totstandkoming van het rapport waren niet
mogelijk geweest zonder de niet-aflatende steun van mevrouw Danielle Gilliot. De
commissie is haar veel dank verschuldigd voor haar inzet en haar deskundige ondersteuning. De commissie heeft veel baat gehad bij haar kennis van het universitaire bestel in Vlaanderen en van de in de loop der jaren verschenen rapporten en
adviezen.

Robert S. Reneman
Commissievoorzitter
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Toelichting bij de opdracht

Toelichting bij de opdracht

1|

Besluit van de Vlaamse regering

Art. 12, §5 van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in
de Vlaamse Gemeenschap stelt:
“§5. De universiteiten dragen gezamenlijk zorg voor een achtjaarlijkse externe beoordeling van
de kwaliteit van het onderzoeksmanagement in het algemeen en van de werking van de onderzoeksraden in het bijzonder.
Van de uitkomsten van deze beoordeling wordt een openbaar verslag gemaakt.
De eerste externe beoordeling moet afgerond zijn voor eind 2003. In deze beoordeling dient ook
het beheer tijdens de jaren 1998-2001 van het programma voor Bilaterale Wetenschappelijke en
Technologische Samenwerking te gebeuren.
De tweede externe beoordeling moet afgerond zijn voor eind 2010.”

2| VLIR-voorstel van werkwijze voor de beoordeling van de
kwaliteit van het onderzoeksmanagement en van de werking
van de onderzoeksraden aan de universiteit (3 september 2010)
In 2004 beoordeelde een externe commissie onder voorzitterschap van prof. R. J.
van Duinen voor de eerste keer de kwaliteit van het onderzoeksmanagement van
de Vlaamse universiteiten. Het rapport van deze beoordeling werd in september
2004 gepubliceerd en is beschikbaar op de VLIR-website (http://www.vlir.be). De
VLIR nam in 2009 het initiatief om de tweede externe beoordeling te organiseren en
baseerde zich voor de werkwijze en het beoordelingskader op de eerste beoordeling
van het onderzoeksmanagement. Zij maakte ook in het kader van deze tweede externe beoordeling een onderscheid tussen de evaluatie van het onderzoeksmanagement aan de universiteit enerzijds en van de overheid anderzijds.
Toelichting bij de opdracht 13
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2.1.

Beoordeling van het onderzoeksmanagement en van de werking
van de onderzoeksraden aan de universiteit

De VLIR hernam het beoordelingskader van de eerste beoordeling van het onderzoeksmanagement voor deze tweede beoordeling. In de beoordeling van het onderzoeksmanagement worden twee grote thema’s inzake besluitvorming onderscheiden, m.n. de toekenning van onderzoeksfinanciering en het voeren van een
onderzoeksbeleid.
In elke besluitvorming vindt men verschillende elementen terug:
−− input of informatie waarop ze is gesteund,
−− criteria die men hanteert om keuzen te maken en hun relatie tot het doel dat
men zich stelt,
−− formele karakteristieken zoals transparantie,
−− opvolging: communicatie van en feedback bij de genomen beslissingen, evaluatie van de uitvoering.
De samenstelling van de onderzoekraad kan beoordeeld worden op basis van de
volgende elementen:
−− procedures van selectie van de leden van de onderzoeksraad,
−− vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines,
−− vertegenwoordiging m/v,
−− profiel van de leden van de onderzoeksraad.
De VLIR opteerde bij de beoordeling van het onderzoeksmanagement aan de universiteiten voor dezelfde werkwijze als bij de eerste beoordeling in 2004. Een externe
commissie kreeg de opdracht om op basis van evaluatiedossiers en gesprekken met
universitaire delegaties een oordeel te vormen over het onderzoeksmanagement aan
de universiteit. Deze commissie had de vrijheid om op basis van deze evaluatiedossiers bijkomende informatie op te vragen en vragen te stellen tijdens een gesprek
met de universitaire delegatie. De externe commissie telde een beperkt aantal leden
die het Nederlands voldoende beheersen en vertrouwd zijn met het Vlaamse academische systeem.
De VLIR koos voor een lichte versie van een evaluatiedossier dat zoveel mogelijk bestaat uit bestaande documenten (onderzoeksbeleidsplan, reglement en samenstelling van de onderzoeksraad, BOF-richtlijnen,…). Daarnaast gaven de universiteiten
aan wat gewijzigd is na of naar aanleiding van het rapport van Duinen (2004). Om
de homogeniteit van de evaluatiedossiers te bevorderen stelde de VLIR-werkgroep
Onderzoek een schema op van de gegevens die de universiteiten moesten aanreiken
en op welke wijze dit diende te gebeuren (zie bijlage 2).
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De VLIR stelde volgend tijdsschema voor:
−− Fase 1 (juli – oktober 2009):
!!voorstel van werkwijze
!!voorstel van financiering en kostenanalyse
!!voorstel tot samenstelling van de externe commissie
!!vastlegging van de inhoud van het evaluatiedossier
−− Fase 2 (november 2009 - februari 2010):
!!samenstelling van een evaluatiedossier door de universiteiten
−− Fase 3 (februari– augustus 2010): werkzaamheden van de externe commissie:
!!22 februari 2010: installatievergadering van de commissie
!!22 februari 2010: eerste commissievergadering
!!30-31 maart 2010: tweede commissievergadering
!!31 mei 2010: derde commissievergadering
!!1-2-3 juni 2010: gesprekken met de universitaire delegaties
!!3 juni 2010: vierde commissievergadering
!!17 augustus 2010: vijfde commissievergadering
−− Fase 4 (september 2010): terugkoppeling naar de universiteiten over het algemene deel en over het instellingsspecifieke deel
−− Fase 5 (september-november 2010): finalisering en definitieve goedkeuring van
het rapport door de commissie
!!27-28 september 2010: bespreking van de reacties van de universiteiten
!!28 september 2010: overleg met vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid
!!5 november 2010: definitieve goedkeuring van het rapport door de commissie
−− Fase 6 (december 2010): publicatie van het eindrapport
!!9 december 2010: formele aanbieding van het rapport aan de VLIR en
bespreking met de verantwoordelijken voor onderzoek aan de universiteiten
2.2.
Beoordeling van het onderzoeksmanagement vanwege de overheid
De VLIR-werkgroep Onderzoek bereidde een gemeenschappelijk standpunt over de
beoordeling van het onderzoeksmanagement van de overheid voor. Hierin wordt
aandacht besteed aan:
−− financiering van het universitaire onderzoek en het overheidsinstrumentarium
voor universitair onderzoek,
−− inschakeling in internationaal onderzoek,
−− toegang tot wetenschappelijke literatuur,
−− door de overheid gevraagde verslaggeving en
−− kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek.
De VLIR keurde op 18 maart 2010 het gemeenschappelijke standpunt goed en bezorgde
het vervolgens aan de voogdijministers en ter informatie aan de externe commissie.
Het gemeenschappelijke standpunt ‘Beoordeling van het onderzoeksmanagement
van de Vlaamse overheid’ vindt u terug als bijlage 6.
Toelichting bij de opdracht 15
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Externe commissie: opdracht, samenstelling en installatie

3.1.

Opdracht van de externe commissie

De externe commissie had de opdracht om de kwaliteit van het onderzoeksmanagement in het algemeen en van de werking van de onderzoeksraden in het bijzonder te
boordelen van de zes Vlaamse universiteiten:
−− Katholieke Universiteit Brussel (HUB-K.U.Brussel),
−− Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven),
−− Universiteit Antwerpen,
−− Universiteit Gent (UGent),
−− Universiteit Hasselt (UHasselt),
−− Vrije Universiteit Brussel (VUB).
Op basis van de door de universiteiten aangeleverde informatie – zowel via de zelfevaluatierapporten als via de gesprekken met de commissie – moest de commissie
een oordeel vormen over het onderzoeksmanagement van de Vlaamse universiteiten. Deze doorlichting diende in de eerste plaats om elementen aan te reiken die
voor de instellingen nuttig zijn om hun onderzoeksbeleid en –management verder
te verbeteren. De resultaten van de beoordeling kunnen bij de aanvang van de volgende legislatuur gebruikt worden als achtergrondinformatie bij het uittekenen van
het beleidskader. Het was daarom wenselijk dat niet alleen knelpunten werden beschreven, maar dat ook voorstellen werden geformuleerd om deze weg te werken.
3.2.

Samenstelling van de externe commissie

De VLIR keurde de samenstelling van de externe commissie goed op 29 oktober
2009. De commissie was als volgt samengesteld:

Voorzitter:
−− prof. Robert S. Reneman, Universiteit Maastricht

Leden:
−− prof. Karel F. Wakker, Technische Universiteit Delft
−− prof. Aafke Hulk, Universiteit Amsterdam en Netherlands Institute for Advanced
Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS)
−− dr. Barend van der Meulen, Rathenau Instituut
Het secretariaat van de commissie werd waargenomen door
mevrouw Danielle Gilliot, senior stafmedewerker onderzoeksbeleid van de VLIR.
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Voor een kort curriculum vitae van de leden van de commissie Evaluatie Onderzoeks
management wordt verwezen naar bijlage 1.
Bij de samenstelling van de commissie werd gepoogd een evenwichtige vertegenwoordiging te verkrijgen van de grote wetenschapsgebieden (wetenschappen en
toegepaste wetenschappen, biomedische wetenschappen en humane wetenschappen) en van mogelijke achtergronden (financieringsorganisatie, universiteitsbestuur, onderzoeksevaluatie). Bovendien heeft één van de commissieleden deel uitgemaakt van de commissie onder voorzitterschap van prof. R.J. van Duinen die de
eerste beoordeling uitgevoerd heeft.
3.3.

Installatie van de externe commissie

De commissie werd op 22 februari 2010 officieel geïnstalleerd door de VLIR-voorzitter, prof. Alain Verschoren (rector Universiteit Antwerpen), in aanwezigheid van
vertegenwoordigers van de Vlaamse universiteiten. Om de commissie in staat te
stellen haar informatie te vervolledigen alvorens gesprekken te voeren met de universiteiten, werden tijdens de installatievergadering toelichtingen gegeven op de
organisatie en financiering van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. In
het kader hiervan werden twee formele uiteenzettingen gegeven. Mevrouw Danielle
Raspoet, secretaris van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie (VRWI),
stelde de organisatie en financiering van het wetenschappelijk onderzoek op het
niveau van de Vlaamse Gemeenschap voor. Prof. Ignace Lemahieu, voorzitter van
de VLIR-werkgroep Onderzoek, verzorgde een uiteenzetting over de organisatie en
financiering van het wetenschappelijk onderzoek op het niveau van de Vlaamse universiteiten. Na de formele installatie vond een diner plaats, waarbij de commissie de
gelegenheid kreeg verder informeel kennis te maken met het Vlaamse onderzoekssysteem en met vertegenwoordigers van de universiteiten.
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Deel 2 Algemeen

Algemeen

1| Werkwijze van de externe commissie
Tijdens de eerste bijeenkomst van de commissie op 22 februari 2010, voorafgaand
aan de kennismaking met de rectoren en de officiële installatie, heeft zij zich beraden over haar werkwijze en heeft zij zich verdiept in de voor haar oordeelsvorming
relevante organisaties en structuren op het terrein van het wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen. Hierbij heeft de commissie veel baat gehad bij de additioneel
door het secretariaat verstrekte informatie.
Na dit oriënterende overleg hebben de leden afspraken gemaakt over het functioneren als commissie en de wijze waarop zij zich het beste van haar taken kon kwijten.
Besloten werd dat alle leden van de commissie zich een oordeel zouden vormen over
alle zelfevaluaties van de instellingen en het rapport van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en dat van de specifieke deskundigheden van de leden gebruik gemaakt zou worden tijdens de gesprekken met de universiteiten. Ook werd besloten,
gelet op de relatieve complexiteit van de door de VLIR opgestelde vragenlijst voor de
zelfevaluatie van de universitaire instellingen, een beknoptere lijst van kernvragen
op te stellen, die als handleiding (checklist) gebruikt kon worden bij de evaluatie
door de commissie (zie deel 2, hoofdstuk 2). Tevens werden afspraken gemaakt over
de belangrijkste onderwerpen die aan de orde dienden te komen bij de evaluatie en
meer specifiek in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de universitaire
instellingen. Besloten werd dat de commissie zich niet alleen zou concentreren op
aspecten met een rechtstreeks verband tot de evaluatie van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF), zoals functioneren en samenstelling van de onderzoeksraad, de
kwaliteit en efficiëntie van de programma’s binnen de beschikbare BOF-middelen
en de toekenning van BOF-middelen over disciplines. Zij besloot ook aandacht te
besteden aan BOF-gerelateerde ontwikkelingen, zoals de associatieovereenkomAlgemeen 21
Deel 2

sten, de BOF-verdeelsleutel en de ontwikkelingen in relatie tot de achterblijvende
financiering van toegepast onderzoek via het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF).
Mede in relatie tot dit laatste heeft de commissie besloten specifiek in te gaan op het
dreigende verstoorde evenwicht tussen gericht en niet-gericht onderzoek.
Om een indruk te krijgen over de ontwikkelingen in het wetenschapsbeleid in Vlaanderen heeft de commissie aandacht besteed aan de Beleidsnota 2009-2014 ‘Wetenschappelijk onderzoek en Innovatie’ van mevrouw Ingrid Lieten, Vlaams minister
van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, en de ‘3 %
nota’ (Totale O&O-intensiteit in Vlaanderen 1993-2007) van het Expertisecentrum
O&O Monitoring (ECOOM) (2009), evenals aan de reacties daarop van de Vlaamse
Raad voor Wetenschap & Innovatie (VRWI).
Tijdens de tweede vergadering op 30 maart 2010 heeft de commissie haar gedachten over de evaluatie verder gestalte gegeven, mede aan de hand van de heldere
nota van de VLIR (zie bijlage 6). Hierin vond de commissie steun voor haar keuze
om haar taak breder op te vatten en bij de evaluatie ook aandacht te besteden aan
aspecten van meer algemene aard die niet noodzakelijk in relatie staan tot het
stelsel van financiering via het BOF.
Aan de hand van de opgestelde lijst van kernvragen heeft de commissie zich een
oordeel gevormd over de zelfevaluatierapporten van de universitaire instellingen.
Om zich een beter inzicht te vormen, besloot de commissie over een aantal aspecten schriftelijk bijkomende vragen te stellen aan de universiteiten (zie bijlage 3).
Hierbij werd een onderscheid gemaakt tussen vragen van meer algemene aard, die
aan alle instellingen gesteld werden, en vragen specifiek voor iedere instelling. De
vragen werden op 30 april 2010 toegestuurd aan de universiteiten, die de gelegenheid kregen om hun antwoorden te formuleren en te bezorgen vóór de gesprekken van de commissie met de universiteiten. De gesprekken met de universiteiten
werden gevoerd op 1, 2 en 3 juni 2010.
De kernvragen werden niet op voorhand schriftelijk aan de universiteiten voorgelegd, maar zijn aan de orde gekomen tijdens de gesprekken met de vertegenwoordigers van de universitaire instellingen en ten dele tijdens het overleg met
de overheid.
De voorlopige conclusies van de commissie werden op 1 september 2010 voor commentaar voorgelegd aan de universiteiten. De reactie van de instellingen diende
gericht te zijn op het corrigeren van onjuistheden en de getrokken conclusies; de
uiteindelijke aanbevelingen bleven de verantwoordelijkheid van de commissie. Op
28 september 2010 werden de commentaren van de universiteiten in een commissievergadering besproken en op 5 november 2010 werd het definitieve rapport vast-
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gesteld. Op 28 september 2010 heeft de commissie onderdelen van het conceptrapport besproken met ministeriële vertegenwoordigers. De onderwerpen die in dit
gesprek aan de orde zijn gekomen, zijn opgenomen in bijlage 5. Op 9 december 2010
wordt het rapport aangeboden aan de VLIR-raad.

2| Door de commissie geformuleerde kernvragen
Tijdens haar eerste vergadering heeft de commissie de kernvragen geformuleerd op
basis van haar opdracht en haar eigen inzichten in het belang van een goede evaluatie.

2.1. Vragen direct gerelateerd aan de BOF-evaluatie
2.1.1. Samenstelling onderzoeksraad
Specifiek kwamen hierbij de volgende aspecten aan de orde:
−− bij de selectie van de leden van de onderzoeksraad gevolgde procedure,
−− vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines in de raad,
−− vertegenwoordiging m/v,
−− profiel van de leden van de onderzoeksraad.
2.1.2. Bevoegdheden onderzoeksraad
Hierbij kwamen aan de orde aspecten als
−− verantwoordelijkheden van de raad: beperkt de raad zich uitsluitend tot het
adviseren over de toekenning van de BOF-middelen? Heeft de raad additionele
taken op het terrein van onderzoeks-/wetenschapsadvisering?
−− wat is de legitimiteit van de onderzoeksraad t.o.v. de universiteit?
−− in welke mate spelen onderzoeksraadmandaten een rol bij de carrièreontwikkeling?
−− zijn er naast de onderzoeksraad andere raden actief op dit gebied binnen de
instelling? Zijn er nieuwe instrumenten ontwikkeld?
2.1.3. Werkwijze onderzoeksraad
Hierbij zijn aan de orde gekomen:
−− wijze van besluitvorming in de raad: plenair of via subcommissies?
−− vindt preallocatie van middelen plaats over disciplines?
−− zijn er ‘conflicts of interest’ binnen de onderzoeksraad? Indien dit het geval is,
hoe wordt daarmee omgegaan?
2.1.4. Toekenning van onderzoeksfinanciering/de BOF-middelen
Hierbij is onder meer aandacht besteed aan:
−− criteria gehanteerd bij de toekenning van middelen: werkt de raad met biblio
metrische indicatoren bij de toekenning? Hoe wordt daarmee omgegaan?
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−− staat de raad open voor nieuwe ideeën en ontwikkelingen?
−− formele aspecten als transparantie en openheid bij de besluitvorming, communicatie en feedback over de genomen besluiten;
−− evaluatie van de uitvoering.
2.1.5. Overzicht van de financieringslijnen/onderzoeksactiviteiten
Hierbij is aan de orde gekomen:
−− welke financieringslijnen worden gehanteerd? Welke activiteiten komen voor
financiering in aanmerking?
−− wat stelt men zich met het toekennen van de onderzoeksfinanciering tot doel?
2.1.6. Administratief ondersteunende en coördinerende diensten
Hier heeft de commissie gekeken naar de organisatie van de administratief ondersteunende en coördinerende diensten en meer specifiek naar de ondersteuning van
de onderzoeksraad vanuit de diensten.

2.2. Vragen over onderzoeksbeleid in bredere zin
De vraag dient gesteld te worden of binnen de Vlaamse instellingen in bredere zin
onderzoeksbeleid en door de Vlaamse overheid wetenschapsbeleid gevoerd wordt.
Specifiek denkt de commissie hierbij aan het formuleren van speerpunten binnen
de instellingen en nationale zwaartepunten met samenwerking tussen instellingen
op basis van benchmarking (kwaliteitsidentificatie op basis waarvan keuzes gemaakt worden in relatie tot het internationale krachtenveld). De toenemende inter
nationale financiering van wetenschappelijk onderzoek noopt, volgens de commissie, vooral kleinere landen tot reflectie over speer- en zwaartepuntvorming. Ook
zal onderzoek blijvend vernieuwend dienen te zijn en zal het zich steeds meer in
een multidisciplinaire context afspelen, terwijl valorisatie van de bevindingen zich
steeds verder opdringt.
Hierbij is aandacht besteed aan onderwerpen als
−− gehanteerde instrumenten om vernieuwing van het onderzoek te bevorderen,
−− beleid om te komen tot speerpunten in het onderzoek, al dan niet multi
disciplinair,
−− bevordering van multidisciplinair onderzoek door het toekennen van
BOF-middelen,
−− beleid ten aanzien van de koppeling van onderzoek en onderwijs,
−− omgaan met de integratie van het niet-gerichte en het gerichte, meer toegepaste, onderzoek van de academiserende hogescholen binnen de associatieovereenkomsten. Vormt dit een gevaar voor het niet-gerichte wetenschappelijk
onderzoek of opent het meer toegepaste onderzoek nieuwe wegen, ondermeer
via valorisatie?
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−− stimuleren van internationale samenwerking,
−− beleid ten aanzien van jonge talenten,
−− beleid ten aanzien van kansen voor vrouwen,
−− aantrekken van experts van buiten. Hoeveel van de ZAP-kader benoemingen
komen van buiten de instelling?
−− samenwerking met buitenlandse instellingen: wordt dit gestimuleerd?
−− beleid met betrekking tot de veranderende situatie in Europa: werkt de onderzoeksraad een speer- of zwaartepuntenbeleid uit (zie hierboven)?
−− creëren van incentives voor goed onderzoek.
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Conclusies en aanbevelingen

Conclusies en aanbevelingen

De externe evaluatiecommissie is onder de indruk van de wijze waarop de universiteiten aan deze evaluatie meegewerkt hebben. De zelfevaluatierapporten van
de universitaire instellingen, zowel als het rapport van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), getuigen van een grondige voorbereiding en kritische (zelf)analyse. In het algemeen waren de rapporten goed gestructureerd. Naast de aspecten
met een direct verband tot de evaluatie van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF),
zijn frequent aspecten van meer algemene aard aan bod gekomen. Aandacht werd
besteed aan de BOF-verdeelsleutel, bijvoorbeeld in relatie tot de disciplinaire samenstelling van de instelling, het gebruik van bibliometrische indicatoren en het
verstoorde evenwicht tussen gericht en niet-gericht wetenschappelijk onderzoek.
De bijkomende evaluatievragen, zowel de specifieke per instelling als die van meer
algemene aard, zijn meestal helder beantwoord. De mondelinge uiteenzettingen
verliepen zonder uitzondering in een prettige en open atmosfeer. Hoewel er een
grote verscheidenheid is in de wijze van functioneren, heeft de commissie de indruk
dat de onderzoeksraden goed werk leveren. Zoals uit het volgende zal blijken, is de
commissie in een aantal gevallen echter van mening dat verbetering/verandering
gewenst en mogelijk is.
In de volgende paragrafen behandelt de commissie allereerst de algemene conclusies en aanbevelingen die alle Vlaamse universiteiten betreffen. Vervolgens komen
de afzonderlijke instellingen aan bod.
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1| Algemene conclusies en aanbevelingen
1.1. Opmerkingen vooraf
Tussen de universiteiten in Vlaanderen bestaan grote verschillen, qua omvang,
reputatie en wijze van organisatie. Gezien de sterk verschillende uitgangsposities
lijkt, volgens de commissie, een zuiver concurrentiemodel moeilijk te handhaven.
Enige reflectie ten aanzien van samenwerking is op zijn plaats. Bij onderwerpen als
de associatievorming, het bibliotheekwezen en de hieraan gekoppelde toegang tot
wetenschappelijke literatuur voor alle onderzoekers, en de onderzoeksinfrastructuur miste de commissie afstemming/coördinatie op Vlaams niveau. Om dit te realiseren zal een effectieve regie nodig zijn.
Hoewel de Vlaamse overheid duidelijke voornemens t.a.v. het wetenschapsbeleid
kenbaar gemaakt heeft, lijdt de uitwerking onder het uitblijven van de benodigde
middelen. Dit speelt al langer, denk hierbij aan het niet halen van de 3 % norm, maar
wordt nog eens versterkt door de economische crisis, hetgeen geïllustreerd wordt
door de afvlakking van de toename van het budget voor wetenschap en innovatie in
2009, vergeleken met de toename in 2008 (zie de rapporten van de Vlaamse Raad voor
Wetenschap en Innovatie (VRWI) van 2 juli 2009 en 15 juli 2010). Het ligt in de lijn
der verwachting dat de situatie in de komende jaren niet beter zal worden, gelet op
de te verwachten bezuinigingen. In dit verband adviseert de commissie de Vlaamse
overheid speciale aandacht te besteden aan het nu reeds substantieel achterblijven
van de middelen van het Industrieel onderzoeksfonds (IOF). Zij ziet dit als een bedreiging voor het meer fundamentele, niet-gerichte onderzoek gefinancierd via het
BOF, zeker in het kader van de associaties (zie ook 1.2.2.). Het achterblijven van de
middelen bij de voornemens is niet uniek voor Vlaanderen, maar geldt voor veel
lidstaten binnen de Europese Unie.
Het is de commissie opgevallen dat ondanks de achterblijvende financiering het
wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen in het algemeen een goed niveau bereikt
en op sommige plaatsen zelfs uitstekend is.

1.2. Nieuwe ontwikkelingen
Allereerst vraagt de commissie aandacht voor nieuwe ontwikkelingen die hebben
plaatsgevonden sinds de evaluatie in 2004. Deze worden afzonderlijk behandeld
omdat bij deze ontwikkelingen geen goede vergelijking met de vorige evaluatie mogelijk is.
1.2.1. Nieuwe financieringsbronnen
De commissie merkt op dat in vergelijking met 2004, de overheid verschillende
nieuwe initiatieven en financieringskanalen heeft ontwikkeld in overleg met het
veld. Zo zijn binnen de BOF-middelen het Methusalem programma voor senior top-
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onderzoekers en het tenure track programma ontwikkeld en zijn er nieuwe BOFposities voor het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) gecreëerd. Buiten het
BOF-traject werden het Odysseus programma, dat terugkeer van uitstekende
Vlaamse onderzoekers naar Vlaanderen stimuleert, en het Hercules programma
voor infrastructurele voorzieningen gestart. Deze financieringskanalen hebben elk
hun eigen doelstellingen, middelen, etc. en ook een eigen fijnmazig instrumentarium. Hoewel deze initiatieven door de universiteiten zeer gewaardeerd worden,
ondersteunt de commissie het verzoek van de universiteiten om in de toekomst
geen nieuwe financieringskanalen meer te ontwikkelen (het plaatje is volledig),
maar voorrang te geven aan versterking van de bestaande kanalen. Dit dwingt te
meer, omdat de commissie waargenomen heeft dat in bijvoorbeeld het Hercules
programma kleinere instellingen minder kans hebben om uit dit fonds te putten dan
grotere instellingen vanwege de matchingsvoorwaarde. De commissie vraagt zich af
of het Methusalem programma niet beter op centraal Vlaams niveau georganiseerd
kan worden i.p.v. de hiervoor beschikbare middelen te verdelen over de instellingen.
Sinds 2004 beschikken de universiteiten in het kader van de associaties over een
industrieel financieringskanaal (IOF) en kunnen zij met deze middelen hun onderzoeksbeleid in het toepassingsgerichte onderzoek vorm geven. Hierdoor is de mogelijkheid ontstaan een onderzoekscontinuüm te creëren van met BOF-gelden gefinancierd, niet-gericht onderzoek naar via het IOF gefinancierde, gerichte onderzoek.
Omgekeerd kan toepassingsgericht onderzoek ook inspirerend en richtinggevend
zijn voor niet-gericht onderzoek. De commissie vindt het positief dat universiteiten
op deze wijze de kans krijgen een eigen breder onderzoeksbeleid vorm te geven,
maar betreurt dat de voorgenomen uitbreiding van het IOF naar M€ 50 geenszins
gehaald wordt: het fonds is op een beschikbaar budget van M€ 17 blijven steken.
Dit achterblijven van de IOF-middelen kan naar mening van de commissie serieuze
gevolgen hebben voor het niet-gerichte, via de BOF-middelen gefinancierde, onderzoek binnen de universiteiten bij het voortschrijdende associatieproces (zie ook
1.2.2.). Daarbij komt dat de BOF-middelen structureel niet evenredig groeien met de
middelen voor wetenschap en innovatie in het algemeen, wat tot verdere uitholling
van het fundamenteel onderzoek kan leiden.
1.2.2. Associaties
De associaties tussen universiteiten en hogescholen zijn van start gegaan in 20032004 en hebben sindsdien een grote ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel de universiteiten bij de evaluatie van 2004 hun zorgen over de associaties uitgebreid kenbaar
hebben gemaakt, komt de commissie tot de conclusie dat deze inmiddels door de
universitaire instellingen als een gegeven geaccepteerd zijn. Alle universiteiten zijn
betrokken bij associaties, hoewel die verschillen in grootte, dynamiek en de richting
die men wenst uit te gaan. Voordelen van deze associaties kunnen zijn de uitbreiding en versterking van het onderzoekspotentieel van fundamenteel, niet-gericht,
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naar meer toegepast onderzoek en de grotere kans op valorisatie. Succesvolle associatie zal ook leiden tot verbreding van het onderwijsaanbod. Naar de mening
van de commissie schuilen er echter ook gevaren in deze associaties, wanneer geen
voorzorgsmaatregelen worden getroffen. De financiering via het IOF blijft duidelijk
achter bij de voornemens, waardoor het risico aanwezig is dat bij een toename van
de omvang van het onderzoek en een streven naar een volwaardige onderzoekscomponent voor de geacademiseerde hogescholen, in toenemende mate aanspraken
gemaakt zullen worden op de BOF-middelen, die niet zullen stijgen. Dit probleem
zal nog groter worden, wanneer na 2013 tot integratie overgegaan wordt. Naar de
mening van de commissie zal het proces van associatie/integratie alleen succesvol kunnen verlopen bij adequate financiering van het wetenschappelijk onderzoek,
d.w.z. stijging van de BOF-middelen en uitbreiding van de IOF-middelen tot de
voorgenomen M€ 50.
De commissie wijst erop dat door het academiseringsproces de specifieke deskundigheid van niet-academiserende hogeschoolopleidingen niet verloren mag gaan
voor de samenleving. Hierover dient gewaakt te worden.
De commissie heeft met enige verbazing gekeken naar de wijze waarop associaties tussen universiteiten en hogescholen gestalte krijgen. Deze associaties worden
niet altijd lokaal, d.w.z. samengaan van hogescholen en de universiteit in dezelfde
stad of regio, gerealiseerd. Een universiteit kan dus een associatie vormen met een
hogeschool in een stad waar reeds een universiteit gevestigd is. Dit leidt tot merkwaardige ontwikkelingen, zoals de vorming van twee associaties dichtbij elkaar in
één stad of bureaucratische constructies tussen universitaire instellingen. De commissie ziet geen duidelijk inhoudelijke reden voor deze ontwikkelingen en vreest
voor de mogelijk negatieve gevolgen voor kleinere associaties.
1.2.3. Vorming van Doctoral Schools
De commissie heeft met genoegen kennis genomen van het besluit om binnen
alle universiteiten over te gaan tot de vorming van Doctoral Schools. Binnen deze
schools worden de PhD studenten niet alleen opgeleid in het verrichten van wetenschappelijk onderzoek ter voorbereiding op hun doctoraatsthesis, maar worden
zij ook getraind in aan onderzoek gerelateerde vaardigheden, ter voorbereiding op
posities in de samenleving. Dit is een goede en realistische ontwikkeling, mede gelet op de beperkte mogelijkheid om binnen de universiteiten via een tenure track
programma een ZAP-positie te verwerven. Ook de samenleving zal bij dit beleid
gebaat zijn.
De invulling van de programma’s binnen de Doctoral Schools varieert van instelling
tot instelling. Bij sommige universiteiten kan de PhD student op vrijwillige basis
participeren in bepaalde onderdelen, terwijl bij andere universiteiten de deelname
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een zekere verplichting is. De commissie spreekt geen oordeel uit over de wijze
waarop de programma’s het beste ingericht kunnen worden en adviseert de universiteiten vooral op de ingeslagen weg verder te gaan.

1.3. Vlaams wetenschappelijk onderzoek
in internationaal perspectief
De commissie doet geen uitspraak over de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek aan de Vlaamse universiteiten en de internationale positie daarvan. Wel
besteedt de commissie hieraan aandacht in relatie tot het naar haar mening benodigde onderzoeksbeleid binnen de instellingen en het wetenschapsbeleid van de
overheid in de toekomst. Ook bij de bespreking van de afzonderlijke universiteiten,
zal op dit aspect teruggekomen worden.
Het is de commissie opgevallen dat er geen georganiseerd Vlaams beleid bestaat
voor de evaluatie van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld
via cyclische peer review. Universitaire instellingen laten zich bijstaan door (internationale) peers bij subsidieaanvragen, maar een op Vlaams niveau georganiseerde
cyclische externe evaluatie van de kwaliteit van het totale wetenschappelijk onderzoek en het gevoerde onderzoeksbeleid binnen de instellingen vindt niet plaats.
Slecht twee instellingen onderwerpen hun onderzoek en het gevoerde beleid aan
een cyclische kwaliteitsanalyse. De commissie adviseert Vlaanderen over te gaan
op een voor de regio gestandaardiseerde cyclische onderzoeksevaluatie door internationale deskundigen, waarbij de verantwoordelijkheid bij de afzonderlijke instellingen blijft, conform het BOF-besluit. Zij organiseren de evaluatie zelf, gebruik
makend van een gestandaardiseerd protocol.
De instellingen maken ruim gebruik van bibliometrische evaluaties om aan te tonen
waar zij internationaal staan. Het is zonder meer verstandig om op een zo objectief
mogelijke wijze de kwaliteit van het onderzoek vast te stellen en na te gaan of men
vorderingen maakt. De commissie deelt niettemin de bezwaren van bibliometrie,
zoals geuit door de evaluatiecommissie in 2004. Bibliometrie is één van de ondersteunende parameters bij evaluaties door internationale peers. Deze bibliometrische
parameters zijn echter alleen geschikt voor gebruik bij evaluaties van grotere groepen en zeker niet geschikt voor gebruik op het niveau van het individu. Daarbij komt
dat de bibliometrische analyse in de humane en sociale wetenschappen minder tot
ontwikkeling is gekomen dan bij de biomedische- en de natuurwetenschappen. De
commissie adviseert daarom om verder te gaan met de ontwikkeling van andere kwaliteitsindicatoren.
Het is de commissie opgevallen dat het onderzoeksprogramma van de instellingen
in het algemeen bottom-up, via de ingediende voorstellen, gestalte krijgt. Duidelijke
speerpunten worden zelden gedefinieerd. Hoewel in brede zin nog geen duidelijke
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vorderingen gemaakt zijn, constateert de commissie dat de instellingen in hun gedachtevorming over speerpunten verder zijn dan zij waren ten tijde van de vorige
evaluatie in 2004. BOF-gelden worden nu meer ingezet voor strategisch beleid. De
commissie is een absolute tegenstander van het top-down invullen van wetenschappelijk onderzoek, maar is wel van mening dat concentratie van wetenschappelijk onderzoek rond de beste onderzoekers binnen en tussen instellingen aangewezen is, wil
een kleine gemeenschap als Vlaanderen in de toekomst toponderzoek kunnen blijven
verrichten, wat men nastreeft, bij een toenemende internationale competitie. Steeds
vaker zal onderzoeksfinanciering uit Europese fondsen verkregen dienen te worden.
Hoewel een enkele instelling zeer succesvol is in het verwerven van Europese gelden,
geldt dit niet voor alle instellingen in Vlaanderen. De commissie adviseert daarom de
instellingen verder na te denken over een speerpuntenbeleid op basis van kwaliteitsidentificatie zodat keuzes gemaakt kunnen worden in relatie tot het internationale
krachtenveld. Hierbij moet samenwerking met andere instellingen in zwaartepunten
(rond bepaalde thema’s) niet uit de weg gegaan worden en dienen instellingen de door
de jaren heen gevormde verhoudingen los te laten. Het formuleren van speerpunten
binnen de instellingen kan de keuze tot samenwerking met andere instellingen in landelijke zwaartepunten vergemakkelijken. De belangen van de kleinere universiteiten
mogen hierbij niet uit het oog verloren worden. De Vlaamse overheid zou hierbij een
belangrijke faciliterende (financiële) rol dienen te spelen.
Wanneer in Vlaanderen tot speerpunt- en zwaartepuntvorming in het wetenschappelijk onderzoek gekomen zou worden, dan dient speciale aandacht besteed te
worden aan multidisciplinariteit. Bij de vorming van internationaal competitieve
speer- en zwaartepunten is het essentieel gebruik te maken van kennis uit andere
disciplines of zelfs andere wetenschapsgebieden. Samenwerking tot stand brengen
tussen disciplines binnen één thema is niet altijd eenvoudig en wordt niet zelden
belemmerd door (bureaucratische) regelgeving, terwijl beoordeling en financiering
van multidisciplinair onderzoek ook de nodige problemen kennen. Gelet op het belang van interdisciplinaire kennisuitwisseling bij speer- en zwaartepuntvorming is
een passende facilitering aangewezen.
Tijdens het overleg met de universitaire vertegenwoordigers heeft de commissie tot
haar verbazing geconstateerd dat bij samenwerking met industriële partners geen
integrale kostenberekening gehanteerd wordt, maar slechts een overeengekomen
beperkte overhead in rekening wordt gebracht. Deze beperkende bepaling is vooral
merkwaardig voor goede onderzoeksgroepen die in deze samenwerkingsverbanden
eisen kunnen stellen. Het niet doorberekenen van integrale kosten impliceert dat de
universiteiten aan het onderzoek in samenwerking met de industrie bijdragen uit
hun werkingsmiddelen en daarmee de industrie subsidiëren. Ook bij andere samenwerkingsverbanden schiet de overheadvergoeding te kort.
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Tijdens de gesprekken is het de commissie gebleken dat er beperkingen zijn voor
wat betreft het geven van cursussen in het Engels. Deze mogen alleen gegeven worden wanneer een equivalent bestaat in het Nederlands. Deze voorwaarde beperkt
volgens de commissie instellingen in hun streven naar internationalisering en het
aantrekken van buitenlandse studenten en docenten. De instellingen zien dit zelf
ook als een beperking. De commissie adviseert de overheid deze beperkende maatregel weg te nemen en de universiteiten meer vrijheid te bieden het onderwijs te
geven op een wijze die het best bij haar doelstelling past.

1.4. BOF-middelen
1.4.1. Bevoegdheden en functioneren onderzoeksraden
De grote verschillen in de wijze waarop universiteiten georganiseerd zijn, weerspiegelen zich ook in de verschillen in bevoegdheden en het functioneren van de onderzoeksraad en de besteding van de BOF-gelden. De opdracht van de onderzoeksraad
verschilt sterk per universiteit, van pure advisering ten aanzien van de BOF-middelen
tot een adviserende taak ten aanzien van onderzoeks-/wetenschapsbeleid in meer
algemene zin, waarvan advisering over de BOF-middelen een integraal onderdeel is.
De advisering over de BOF- en IOF-middelen is bij alle universiteiten gescheiden en
wordt aldus behandeld in afzonderlijke raden. Het functioneren van de onderzoeks
raden verschilt eveneens van instelling tot instelling. Zo worden bij sommige instellingen besluiten genomen en middelen aan voorstellen toegekend op basis van een
open competitie tussen disciplines in een plenaire bijeenkomst van de onderzoeksraad. Bij andere universiteiten worden de middelen a priori verdeeld over disciplines
en wordt de beoordeling verzorgd door disciplinaire subcommissies, al dan niet gevolgd door een afweging in een voltallige onderzoeksraadsvergadering.
Ook de activiteiten gefinancierd uit de BOF-middelen verschillen van universiteit
tot universiteit, hoewel de verschillen hier minder groot zijn dan bij de bevoegdheden en het functioneren van de onderzoeksraad. De commissie is van mening
dat alle instellingen verstandig met de beschikbare middelen omgaan, dat er voldoende duidelijkheid bestaat over de gevolgde procedures en de wijze waarop het
kwaliteitsoordeel tot stand komt, en dat de besluiten adequaat opgevolgd worden.
Mede dankzij de additioneel door de instellingen verstrekte informatie, heeft de
commissie een goed inzicht gekregen in de wijze waarop onderzoeksraden worden
samengesteld en aan welke eisen kandidaten dienen te voldoen. Deze aspecten zijn
goed verzorgd. Op enkele instellingen na is er een goede vertegenwoordiging van
vrouwen in de onderzoeksraden.
Toewijzing van middelen vindt in het algemeen plaats op basis van kwaliteit, waarbij
de gehanteerde criteria kunnen verschillen van instelling tot instelling. Bij een aantal
instellingen vormen beleidsoverwegingen onderdeel van de toewijzingscriteria. Het
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is de commissie niet altijd duidelijk waarop deze gebaseerd zijn. Internationalisering
staat op de agenda van praktisch alle universiteiten, zij het dat hieraan op verschillende wijze invulling gegeven wordt. Enkele universiteiten voeren een helder beleid
voor wat betreft het aantrekken van staf uit het buitenland. Slechts een beperkt aantal instellingen besteedt expliciet aandacht aan het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen in het onderzoek. Beleid ten aanzien van multidisciplinair onderzoek krijgt
binnen een aantal instellingen aandacht. Bij andere universiteiten wordt de invulling
overgelaten aan de onderzoekers zelf: zij zoeken de deskundigheden die nodig zijn om
een kwalitatief goed onderzoeksprogramma tot stand te brengen. Bij de bespreking
van de afzonderlijke instellingen wordt op deze aspecten teruggekomen.
De commissie heeft geworsteld met de vraag of een bredere bevoegdheid van de
onderzoeksraad en het a priori verdelen van middelen over disciplines niet ten koste
gaat van het kwaliteitsoordeel en door te voeren vernieuwingen. Het is immers niet
denkbeeldig dat honorering van voorstellen gekoppeld wordt aan eerder door de
raad geformuleerde beleidsbeslissingen, terwijl bij a priori verdeling van de middelen geen kwalitatieve afweging tussen disciplines plaatsvindt. Hoewel de onderzoeksraden in de eerste plaats een adviserende functie hebben, worden in de praktijk deze adviezen meestal gevolgd. Dit betekent dat de onderzoeksraden de facto
beslissen, wat gezien de voorafgaande procedures en de geleverde ondersteuning
niet zo opmerkelijk is. Deze manier van werken zou wel conserverend kunnen werken en eventuele beslissingen over vernieuwingen en het identificeren van speerpunten kunnen bemoeilijken. Tijdens de interviews zijn deze aspecten uitvoerig aan
de orde geweest. De instellingen die dit aangingen, gaven aan geen belemmeringen
te zien en meenden dat de door hen gevolgde procedures een goed kwaliteitsoordeel
niet in de weg staan en dat vernieuwing van het onderzoek mogelijk is. Hoewel de
commissie tot de conclusie komt dat alle onderzoeksraden, welke procedure dan
ook bij de beoordeling gevolgd wordt, kwalitatief een eerlijk oordeel vellen, staat zij
uit kwaliteitsoverwegingen een open competitie tussen disciplines voor. Deze benadering heeft ook als voordeel dat inzicht verkregen wordt in kwaliteitsverschillen
tussen disciplines, wat bij speerpuntvorming van belang is. De commissie acht het
verstandig om onderzoeksraden een belangrijke rol te laten spelen bij het instellen
van speerpunten op basis van kwaliteit. Zij kunnen door hun inzicht in de onderzoekskwaliteit van en binnen de verschillende disciplines en onderzoeksgroepen
een basis leggen voor benchmarking. De aanvankelijke bezwaren van de commissie tegen de combinatie van beoordeling van voorstellen en beleidsadvisering zijn
tijdens de gesprekken weggenomen.
Aanvankelijk heeft de commissie vragen gesteld bij de effectiviteit en de efficiëntie
van de onderzoeksraden. In verhouding tot de beschikbare middelen wordt vaak
een relatief groot aantal activiteiten ontplooid, een zeer gedetailleerd beoordelingssysteem uitgewerkt, een fijnmazig instrumentarium ontwikkeld en een groot aantal
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personen gemobiliseerd (zowel academici/onderzoekers als administratief ondersteunend personeel). Uit de gesprekken is echter gebleken dat de meeste universiteiten hiermee verstandig omgaan en dat een aantal kleinere financieringslijnen
worden voorbereid en afgewerkt door de administratief ondersteunende diensten.
De commissie heeft geen evidente ‘conflicts of interest’ binnen de onderzoeksraden
kunnen ontdekken. Zij heeft zich geen mening kunnen vormen over de vraag of een
onderzoeksraadmandaat een rol speelt bij de carrièreontwikkeling van betrokkenen,
omdat haar objectieve informatie dienaangaande ontbrak. Hetzelfde geldt voor de
initiatieven ter bevordering van de carrière van vrouwelijke academici.
1.4.2. Besteding van en nieuw beleid met BOF-middelen
Zoals hierboven aangegeven, worden, naar de mening van de commissie, de BOFmiddelen op een zinnige en verantwoorde wijze besteed. Iedere instelling stelt
echter haar eigen prioriteiten. Bij navraag bleek dat de honoreringspercentages per
categorie binnen en tussen instellingen substantieel kunnen verschillen. Ook bleek
het honoreringspercentage bij verschillende categorieën in de loop der tijd te dalen,
waarschijnlijk als gevolg van een toenemende opwaartse druk en het gelijk blijven
van de beschikbare middelen.
Bij verschillende instellingen zijn sinds de vorige evaluatie nieuwe uit de BOF-middelen gefinancierde programma’s van start gegaan. Zo is in toenemende mate het
beleid gericht op het inzetten van BOF-middelen bij
−− het verwerven van externe middelen, zoals bij het Fonds voor Wetenschappelijk
Onderzoek (FWO) en Europese kaderprogramma’s,
−− tenure track programma’s,
−− het stimuleren van creatief onderzoek en jong talent en
−− het stimuleren van onderzoek in internationaal verband.
De commissie vindt dit goede ontwikkelingen, die vruchten lijken af te werpen.
Tevens constateert zij dat alle universiteiten in meer of mindere mate belang hechten aan internationalisering. Vaak wordt een specifiek beleid gevoerd om externe/
buitenlandse onderzoekers aan te trekken, waarvoor BOF-middelen ingezet worden. In welke mate de BOF-middelen bijdragen aan een vernieuwing van het onder
zoek is voor de commissie niet te beoordelen, omdat zij geen inzage heeft gehad
in de onderzoekprogramma’s van de instellingen in 2004 en 2010 en de behaalde
resultaten in de loop der jaren.
Ondanks de goede resultaten en de recent geïnitieerde activiteiten met behulp van
de BOF-middelen, signaleert de commissie een ongewenste ontwikkeling: de instellingen hebben steeds meer moeite met het matchen van de BOF-middelen uit de
werkingsmiddelen. Hoewel teruggebracht in de loop van de tijd, is een matching
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component daarvan wordt onttrokken. Hoewel deze middelen toegevoegd worden
aan het in het kader van het BOF uitgevoerde onderzoek, kan deze onttrekking uit
de werkingsmiddelen op termijn consequenties hebben voor de kwaliteit van het
onderwijs, aangezien een deel van de staf afhankelijk is van onderzoeksgelden uit
de werkingsmiddelen (zie ook 1.4.4).
1.4.3. Het BOF-verdeelmechanisme.
De commissie heeft geconstateerd dat de sleutel die gehanteerd wordt bij het verdelen van de BOF-middelen over de instellingen, uiterst gecompliceerd en weinig
inzichtelijk is. Sinds 2000 is de BOF-sleutel drie keer aangepast, steeds sterker verfijnd en gesofisticeerd. Vanaf 2003 worden publicaties en citaties bruto geteld als
parameters voor productiviteit en zichtbaarheid. In 2006 is een mobiliteits- en diversiteitsparameter aan het structurele onderdeel van de sleutel toegevoegd. Deze
parameter is opgenomen ter honorering van het aantrekken van medewerkers die
een doctoraat behaald hebben aan een ander instelling, vrouwelijke ZAP-leden en
medewerkers met een loopbaan/ervaring buiten de academische wereld. Zoals de
commissie Van Duinen in 2004 suggereerde, is de parameter ‘publicaties’ in 2008
verder uitgebreid en verfijnd. Voor de telling van Web of Science-publicaties worden
waar mogelijk de impactfactoren in rekening gebracht. Vanaf 2009 krijgen sociale
en humane wetenschappen geleidelijk iets meer impact op de parameter ‘publicaties’ door de opname van Social Science Citation Index (SSCI)-publicaties en proceedings. Ondertussen is het Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand – Sociale en
Humane Wetenschappen (VABB-SHW) in volle opbouw. De VABB-SHW publicaties zullen voor het eerst meetellen in de BOF-sleutel van 2011.
Door bijna alle instellingen is kritiek geleverd op de thans gehanteerde verdeelsleutel en zijn zelfs alternatieven aangedragen. Enkele instellingen wijzen op het gebrek
aan normalisering over disciplines, waardoor disciplines met traditioneel hogere
impactfactoren zwaarder doorwegen. Hierdoor werkt de opbouw van een instelling qua disciplines door in de verdeelsleutel en kunnen onbedoelde neveneffecten
ontstaan, zoals het investeren in disciplines met gemiddeld hogere impactfactoren.
De commissie deelt deze zorg en bepleit voldoende respect voor de eigenheid van
onderzoeksdomeinen en een passende financiering daarvan.
Het verbaast de commissie niet dat er zo uitgebreid aandacht gevraagd wordt voor
aanpassing van de huidige verdeelsleutel en de parameters die deze bepalen. De
belangen zijn groot: door de krapte in de onderzoeksfinanciering neemt de concurrentie tussen de instellingen in Vlaanderen toe, waarbij het gesloten-enveloppen
systeem bij de verdeling van de BOF-middelen conserverend werkt. Daarbij komt
dat bij de universiteiten de BOF-middelen steeds belangrijker worden voor de financiering via andere kanalen. De commissie constateert dat elke instelling op de
BOF-sleutel reageert vanuit haar eigen perspectief.
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Hoewel ingegeven door een zeker eigenbelang van de instellingen heeft de commissie begrip voor de geuite kritiek. De verdeelsleutel is te conserverend en te complex, een complexiteit die naar de mening van de commissie is ontstaan door de
herhaaldelijke aanpassingen. Toevoeging van parameters, op een zekere at random
wijze en gebaseerd op een drang naar rechtvaardiging, leidt meestal niet tot verbetering, maar tot verslechtering van een systeem. Gelet op het grote belang van de
BOF-middelen voor de universiteiten, adviseert de commissie om de samenstelling
van de verdeelsleutel te herzien. Gedacht wordt aan een vereenvoudiging in termen
van het aantal parameters, waarbij de kwaliteitsparameters primair moeten zijn en
waarbij geaccepteerd wordt dat neveneffecten ontstaan. Dit impliceert dat de BOFsleutel enkel toegepast kan worden voor de verdeling van de BOF-middelen. Bij het
gebruik van de kwaliteitsparameters dient wel rekening gehouden te worden met
de verschillen tussen disciplines. De commissie wijst ook op het belang van een
stabiele sleutel voor een langere periode.
1.4.4. Talentenwikkeling en loopbaanbeleid
De commissie ziet bij de Vlaamse universiteiten, vergeleken met de situatie in 2004
een positieve ontwikkeling betreffende de aandacht voor talentontwikkeling en
loopbaanbeleid. Meer concreet verwijst zij naar het recent ingevoerde tenure track
stelsel voor beginnende ZAP-docenten, de inschakeling van mentoren en coaches,
de oprichting van Doctoral Schools voor PhD-studenten en de aandacht voor internationalisering bij het rekruteren van onderzoekers en tijdens hun verdere loopbaan
en voor mobiliteit. De commissie vindt dit een positieve ontwikkeling, mede gelet
op de internationale ontwikkelingen op dit vlak.
De overheid heeft als stimulans extra middelen voorzien voor de invoering van een
tenure track programma voor docenten. De voorwaarden voor dit programma werden in het BOF-besluit bepaald. Zo mogen tenure track docenten bij hun aanstelling
over maximaal zeven jaren postdoctorale ervaring beschikken. De universiteiten zijn
vrij geweest om het systeem al dan niet veralgemeend in te voeren voor alle beginnende docenten. De commissie stelt met genoegen vast dat de meeste universiteiten geopteerd hebben voor deze veralgemeende invoering, hoewel er nog duidelijke
verschillen zijn tussen de instellingen ten aanzien van het stadium van uitvoering.
Na een positieve evaluatie wordt ernaar gestreefd tenure track docenten op te nemen in het reguliere ZAP-korps (binnen de facultaire kaders). De universiteiten
kunnen aan positief beoordeelde tenure track docenten een BOF-ZAP aanstelling
toekennen voor maximaal tweemaal vijf jaar. De universiteiten dienen op voorhand
ruimte te voorzien voor de indaling van positief beoordeelde tenure track docenten
en van BOF-ZAP mandaten tot het reguliere ZAP-korps. De commissie constateert
met zorg dat de indaling in het vaste ZAP-korps zeer moeizaam is, omdat de werkingsmiddelen beperkt zijn.
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Zo geven enkele instellingen aan voorstander te zijn van enige flexibiliteit in de
maximaal toegestane postdoctorale ervaring voor tenure track docenten en bij de
BOF-ZAP mandaten, voor wat betreft de duur van het mandaat. Enige overschrijding van de maximaal toegestane duur van tien jaar voor de BOF-ZAP mandaten
zou naar de mening van de commissie welkom zijn ter overbrugging van een periode, uiteraard binnen de toegekende middelen.
Aangezien het niet mogelijk is om alle gepromoveerden te laten doorstromen naar
een onderzoekspositie binnen de universiteiten, vindt de commissie het een goede
ontwikkeling dat de Doctoral Schools de toekomstige doctores bewust maken van
een mogelijke, wetenschappelijke loopbaan in de samenleving buiten de academische
wereld (zie 1.2.3.).
De commissie constateert dat lang niet alle stafleden binnen de universiteiten BOFfinanciering ontvangen en heeft zich afgevraagd hoe het onderzoek van deze medewerkers gefinancierd wordt en of zij wel onderzoek verrichtten. Bij navraag kreeg
de commissie genuanceerde antwoorden, variërend van ‘zij hebben zoveel externe
middelen dat zij geen voorstellen bij de onderzoeksraad indienen’ tot ‘zij krijgen onderzoeksgeld uit de werkingsmiddelen’. Het eerste zal van toepassing zijn op onder
zoeksgebieden die in sterke mate extern gefinancierd worden, maar dit geldt zeker
niet voor alle onderzoeksgebieden. De financieringsmogelijkheid van onderzoek
vanuit de werkingsmiddelen zal, gelet op de druk op deze middelen, gering zijn.
Evenals in 2004, vraagt de commissie zich af wat de consequenties hiervan zijn voor
de integratie van onderwijs en onderzoek, een essentieel kenmerk van een universitaire opleiding. Is bij sommige universiteiten niet een deel van de staf veroordeeld
tot het geven van onderwijs zonder het opdoen van adequate onderzoekservaring?

1.5. Gericht versus niet-gericht onderzoek
Hoewel dit onderwerp eerder al aan bod is gekomen, bestaat bij de commissie de
behoefte de door haar waargenomen problematiek nog eens kort samen te vatten.
Een zeer onevenwichtige verhouding tussen gericht en niet-gericht onderzoek ontstaat door
−− het toegenomen streven naar valorisatie van de onderzoeksresultaten, dikwijls
onder druk van overheid en besturen,
−− de stagnatie van de middelen voor niet-gericht onderzoek, zowel bij de werkingsmiddelen als bij het BOF,
−− de toename van middelen in het kader van wetenschap en innovatie voor gericht
onderzoek,
−− het substantieel achterblijven van de IOF-middelen, waardoor bij de introductie
van gericht onderzoek binnen de associaties een groter beslag zal worden gelegd op de universitaire middelen (inclusief de BOF-middelen) en
−− de toename van externe financiering, dikwijls met industriële partners.
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Achterblijven van niet-gericht, fundamenteel onderzoek zal op termijn ernstige gevolgen hebben, zeker in een land dat innovatie hoog in het vaandel draagt. Deze
situatieschets is niet uniek voor Vlaanderen. Veel landen in Europa ondergaan hetzelfde: de 3 % norm wordt slechts in een enkel land in Europa gehaald. De diagnose
was goed, maar de behandeling faalt! Ook de co-financiering bij EU-projecten kan
consequenties hebben voor de BOF-middelen.

1.6. Wetenschappelijke integriteit
De toenemende druk op onderzoekers om te presteren (de ‘rat race’) en de enorme
concurrentie bij het opbouwen van een carrière kunnen leiden tot druk op weten
schappelijke integriteit. De commissie verwijst hierbij naar het rapport van de
European Science Foundation (ESF) ‘Fostering Research Integrity in Europe’. De
hierin opgenomen ‘European Code of Conduct for Research Integrity’ vormt een
goed referentiekader. De ESF formuleert eveneens aanbevelingen ter bevordering
van wetenschappelijke integriteit en voor het implementeren van structuren hieromtrent.
De commissie heeft met genoegen geconstateerd dat een aantal universiteiten reeds
maatregelen genomen heeft en een commissie ter bewaking van de wetenschappelijke integriteit heeft ingesteld, waarbij gebruik gemaakt wordt van een helder
reglement. Dit geldt echter nog niet voor alle instellingen. De commissie adviseert
deze instellingen haast te maken met de instelling van een onafhankelijke commissie ter bewaking van de wetenschappelijke integriteit en een passend reglement op
te stellen. Ook beveelt de commissie aan om op centraal niveau (Vlaams of Belgisch)
een commissie van beroep in te stellen, die kan beslissen over geschillen tussen
personen en/of instellingen. In andere landen functioneren dergelijke commissies
naar tevredenheid en is gebleken dat zij in een behoefte voorzien. Bij de onderbrenging van een dergelijk commissie op centraal niveau kan gedacht worden aan het
FWO en aan de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en
Kunsten (KVAB).
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2| Conclusies en aanbevelingen per instelling
2.1. Opmerking vooraf
De commissie heeft er naar gestreefd haar bevindingen per instelling zoveel mogelijk op dezelfde wijze weer te geven. Standaardisering was echter niet mogelijk door
verschillen in de verstrekte informatie in de zelfevaluatierapporten.

2.2. Katholieke Universiteit Brussel
Inleiding
De situatie van de Katholieke Universiteit Brussel (K.U.Brussel) is zeer ingrijpend
veranderd sinds 2004. De aangeboden opleidingen werden vanaf 2007-2008 beperkt tot Economie, Taal en Letteren, en Rechten. De K.U.Brussel is in 2007 onderdeel geworden van de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB) die ook de opleidingen van de hogescholen EHSAL (Europese Hogeschool) en WENK (Hogeschool
voor Wetenschap en Kunst) omvat. Daarnaast werden samenwerkingsovereenkomsten gesloten met de Associatie Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven).
Hoewel de HUB-K.U. Brussel volledige academische bevoegdheden heeft voor de
drie afstudeerrichtingen op bachelorniveau, inclusief het promotierecht, is de invloed van de K.U.Leuven bij de studie Rechten groot. Voor deze studie wordt een
gezamenlijk bachelordiploma afgegeven. De HUB-K.U.Brussel heeft geen masterbevoegdheid voor de drie studierichtingen. Het hele onderzoekskader (de structuren, de toewijzing van middelen, de evaluatie van de prestaties) werd de voorbije
jaren grondig gewijzigd. Dit nieuwe kader is het onderwerp van deze evaluatie.
Structuur onderzoeksmanagement
De structuur inzake onderzoeksbeleid aan de HUB bestaat uit een interfacultair Bureau Onderzoeksbeleid, drie onderzoeksraden (Economie, Letteren en Rechten) en
een cel praktijk gebaseerd/gerelateerd onderzoek voor de professionele opleidingen.
Het Bureau en de onderzoeksraden geven samen vorm aan het beleid en de organisatie van het onderzoek in al zijn aspecten (kwaliteitszorg, toewijzing van onderzoeksmiddelen, aanwerving en bevordering van onderzoekers, inventarisatie van
onderzoeks- en valorisatieresultaten, communicatie betreffende onderzoek, implementatie van het meerjarenplan van de Associatie K.U.Leuven, etc). Het betreft duidelijk een zeer brede bevoegdheid. Meer concreet heeft het Bureau een adviserende
stem bij de voordrachten van onderzoeksmandaten die gefinancierd worden met
middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).
Met de Associatie K.U.Leuven is een nauwe samenwerking op onderzoeksvlak op
verschillende niveaus. De voorzitter van het Bureau vertegenwoordigt de HUB in
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de Associatieraad voor Onderzoek (ARO). De voorzitter van iedere onderzoeksraad
heeft zitting in het Gemeenschappelijk Beheersorgaan van de corresponderende geïntegreerde faculteit. Een HUB-onderzoeker kan het statuut krijgen van geaffilieerd
onderzoeker of geassocieerde (hoofd)docent/hoogleraar aan de K.U.Leuven.
De commissie realiseert zich dat de recente integratie van universiteit en hogescholen in
HUB alsmede de voortgeschreden samenwerking met de K.U.Leuven, geleid hebben tot
een structuur waarin tegemoet gekomen moet worden aan de belangen van partijen met
een verschillend academisch statuut. Daarbij komt dat, althans zo ver de commissie heeft
kunnen vaststellen, de mate van integratie tussen de instellingen verschilt per opleiding. De
commissie vindt het moeilijk een concreet oordeel uit te spreken over de kwaliteit van het
onderzoeksmanagement, mede gelet op de recente totstandkoming van de organisatie.
Naar verwachting zal deze structuur nog wijzigen na afronding van het academiserings- en
integratieproces.
De commissie vindt de nauwe samenwerking met de Associatie K.U.Leuven op het niveau van
de associatie, faculteit en het individu een goede ontwikkeling.
De commissie beveelt aan dat inzake de bewaking van de wetenschappelijke integriteit ook
aansluiting gezocht wordt bij de K.U.Leuven, waar deze zaken goed geregeld zijn.

Samenstelling en functioneren van het Bureau Onderzoeksbeleid
en de onderzoeksraden
Het interfacultair Bureau Onderzoeksbeleid van de HUB coördineert de activiteiten
van de drie facultaire onderzoeksraden en verenigt aldus de voorzitters en enkele
vertegenwoordigers van de onderzoeksraden. De leden van de onderzoeksraden vertegenwoordigen de onderzoeksgroepen uit de betrokken faculteit. In de drie onderzoeksraden is ook een vertegenwoordiger van de betrokken geïntegreerde faculteit
van de Leuvense associatie opgenomen.
Bij de voordrachten voor het lidmaatschap van het Bureau en de onderzoeksraden
wordt rekening gehouden met aspecten als de leiding van een onderzoeksgroep en
de wetenschappelijke prestaties, afgemeten aan de publicatieomvang. Er zijn geen
deelcommissies. In feite fungeren de facultaire onderzoeksraden als subcommissies van het Bureau Onderzoeksbeleid.
Op deze wijze wordt een evenwichtige vertegenwoordiging van onderzoeksgroepen in de
onderzoeksraden gegarandeerd.
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Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
Door de kleine omvang van de instelling zijn de beschikbare BOF-middelen uiterst
beperkt. De HUB-K.U.Brussel kan rekenen op minstens 0.23 % van de overheidsbijdrage in de BOF-financiering van de Vlaamse universiteiten. De minimumdrempel
wordt nauwelijks overschreden. De BOF-middelen worden in de vorm van doctorale
onderzoeksmandaten op competitieve basis toegekend.
De intrinsieke kwaliteit van het onderzoeksproject is het belangrijkste evaluatiecriterium. Andere criteria zijn de aansluiting van het voorstel bij lopend onderzoek, de
wetenschappelijke output van de promotor of zijn/haar ervaring bij de begeleiding
van PhD studenten.
Projectaanvragen worden eerst beoordeeld door de bevoegde onderzoeksraad, o.a.
op basis van expertiseverslagen van twee externe deskundigen. De definitieve selectie wordt uitgevoerd door een beoordelingscommissie, waarin naast de leden van
het Bureau ook de Leuvense vertegenwoordiger in iedere onderzoeksraad zitting
heeft. De kandidaat-promotoren worden door de beoordelingscommissie uitgenodigd voor een mondelinge toelichting bij hun voorstel. Na afloop stelt de commissie
een rangorde op van de projectaanvragen en legt deze voor aan het Directiecomité
en de Raad van Bestuur.
Het verslag van de beoordelingscommissie, dat door de aanvragers kan worden opgevraagd, waarborgt de transparantie van de besluitvorming. De voorzitter van het
Bureau is ook steeds bereid een mondelinge toelichting te geven.
De commissie vindt het positief dat de HUB-K.U.Brussel blijft opteren voor een integrale
toewijzing van de BOF-middelen aan doctoraatsmandaten. Hierdoor wordt het onderzoek
gestimuleerd en wordt geïnvesteerd in nieuw talent. Dit is een verstandig beleid bij de beperkte
omvang van de middelen.
Ook waardeert de commissie de wijze waarop voorstellen beoordeeld worden in open
competitie tussen disciplines. De inschakeling van externe deskundigen en het opnemen van
een onderzoeker van de K.U.Leuven in de beoordelingscommissie bevorderen een objectieve
beoordeling en selectie. De gevolgde procedure bij de beoordeling is zorgvuldig.

Tenure track
De HUB-K.U.Brussel heeft tot op heden geen tenure track beleid, mede omdat de
lange termijn perspectieven beperkt zijn.
De commissie heeft hier begrip voor.
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Top-down sturing en speerpuntenbeleid
HUB geeft aan dat bij gebrek aan voldoende middelen de mogelijkheden voor topdown sturing van het onderzoek en het voeren van een speerpuntenbeleid beperkt
zijn. Er is geen beleid in deze. Tot nog toe worden de beste resultaten geboekt door
onderzoekers die er zelf in slagen externe middelen te verwerven. Onderzoekers
bepalen zelf hun onderzoeksthema’s. Om versnippering tegen te gaan, worden onderzoekers wel aangemoedigd samen te werken binnen de faculteit of associatie, of
met een andere universiteit. Hierdoor beginnen binnen de faculteiten enkele zwaartepunten vorm te krijgen in onderzoekscentra. Deze clustering is meestal organisch
gegroeid en soms het resultaat van expliciete beleidskeuzes.
De commissie vindt dit, gelet op de beperkte mogelijkheden, verstandig beleid, vooral omdat
de onderzoeksconcentraties zich ontwikkelen op basis van kwaliteit.

Interdisciplinair onderzoek
Naar de mening van de commissie is er geen expliciet beleid t.a.v. het stimuleren van interdisciplinair onderzoek en zal interdisciplinaire samenwerking tot stand dienen te komen via
bottom-up samenwerking tussen disciplines binnen een faculteit.

Loopbaanbeleid
Er is geen expliciet loopbaanbeleid, maar talentontwikkeling krijgt gestalte via de toewijzing
van doctorale onderzoeksmandaten.

Internationalisering en samenwerking
HUB-K.U.Brussel zet zeer sterk in op samenwerking binnen de HUB en met de
Associatie K.U.Leuven (zie ook elders). Gezien de schaalgrootte gaan de individuele
onderzoekers ook actief op zoek naar samenwerking, wat uiteraard aangemoedigd
wordt door de eigen instelling.
De commissie waardeert het streven naar samenwerkingsverbanden.

Kwaliteitszorg van het onderzoek
Jaarlijks vergelijkt de HUB de globale wetenschappelijke output van de instelling
met die van de andere groepen die deel uitmaken van de geïntegreerde faculteit in
de Associatie K.U.Leuven. De K.U.Leuven fungeert hierbij als benchmark. De externe evaluatie legt streefdoelen vast voor externe onderzoeksfinanciering en voor
het aantal publicaties.
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Voor de individuele evaluatie van de HUB-onderzoekers hebben de onderzoeksraden een intern evaluatiesysteem uitgewerkt op basis van een moduleerbare meetsleutel. Hierin staat de wetenschappelijke output centraal. Aan deze evaluatie kunnen consequenties verbonden worden, zoals de vermindering van de onderzoekstijd
bij het niet halen van de minimumdrempel (-score).
De voortgang van het onderzoek van PhD-studenten wordt opgevolgd aan de hand
van jaarlijkse voortgangsrapportages. Voor de doctoraatsopleiding wordt aansluiting gezocht bij de Doctoral Schools van de K.U.Leuven.
De commissie stelt tevreden vast dat de HUB de kwaliteit van het onderzoek op een goede
wijze bewaakt en procedures heeft ontwikkeld om de kwaliteit van het onderzoek binnen de
instelling te stimuleren.

Associatie
De HUB-K.U.Brussel heeft geen eigen associatie met hogescholen, maar is via HUB
verbonden met de Associatie K.U.Leuven. Zij heeft een nauwe samenwerking met
K.U.Leuven (voor Rechten) en met EHSAL (voor Economie).
Tot slot
De commissie concludeert dat de HUB-K.U.Brussel op verstandige wijze omgaat met
de besteding van de beperkte BOF-middelen die haar ter beschikking staan en een op
kwaliteit gericht beleid voert. De commissie spreekt echter geen oordeel uit over het
onderzoeksmanagement in meer algemene zin. Dit gelet op de recent doorgevoerde
reorganisatie en de (nog) onduidelijke structuren binnen de HUB. Ook vraagt de commissie
zich af hoe de HUB(-K.U.Brussel) zich verder zal ontwikkelen, rekening houdende met de
verregaande samenwerking en op sommige terreinen zelfs integratie, met de K.U.Leuven.
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2.3. Katholieke Universiteit Leuven
Structuur onderzoeksmanagement
De onderzoeksraad van de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) heeft als
hoofdtaak het bewaken van de wetenschappelijke kwaliteit van de interventies
met de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Enerzijds verstrekt de
onderzoeksraad advies betreffende de vrije BOF-middelen, anderzijds bespreekt de
raad de BOF-richtlijnen op afzonderlijke reflectievergaderingen. Incidenteel adviseert de onderzoeksraad over aanvragen voor andere middelen. Na afsluiting van
de cyclus van toekenningen en op vraag van het universiteitsbestuur, wordt advies
uitgebracht over meer algemene aspecten van wetenschappelijk onderzoek (beleidsvoorbereidende taak). Het Bureau van de Onderzoeksraad (BOR) bereidt de vergaderingen van de onderzoeksraad voor, zodat de vergadering van de onderzoeksraad op
een gestructureerde en taakgerichte manier verloopt.
De Raad voor Onderzoeksbeleid (ROB) heeft een meer strategische taak: de ROB
initieert, bespreekt en toetst beleidsinitiatieven inzake onderzoek.
De Associatieraad Onderzoek (ARO) is het platform voor het onderzoeksbeleid van
de Associatie K.U.Leuven. De ARO heeft een gelijkaardige ambitie als de ROB, maar
functioneert op het niveau van de gehele Associatie K.U.Leuven, inclusief de hogescholen. De ARO begeleidt het academiseringsproces van de hogescholen en het
toekomstige integratieproces.
De Dienst Onderzoekscoördinatie (DOC) biedt ondersteuning aan de onderzoeksraad,
de BOR, de ROB en de ARO. Er is dus een integrale ondersteuning van deze activiteiten.
De Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF-raad) richt zich op het onderzoek met valorisatiepotentieel dat gefinancierd wordt via het IOF. De IOF-raad
wordt eveneens ondersteund door de DOC, in overleg met K.U.Leuven Research &
Development (LR&D).
De Commissie voor Wetenschappelijke Integriteit (CWI) bewaakt op onafhankelijke
wijze de integriteit van de wetenschapsbeoefening aan de Associatie K.U.Leuven.
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De commissie concludeert dat het onderzoeksmanagement heel goed georganiseerd is en
dat de specifieke taken goed gescheiden zijn, maar ingebed in een bredere structuur met
overlappende lidmaatschappen (onderzoeksraad, ROB, IOF-raad, ARO). De ondersteuning
van deze taken is goed gestructureerd.
Nieuwe ontwikkelingen, zoals het opstarten van het IOF en de associaties, hebben geleid
tot bijkomende organen (IOF-raad en ARO). De K.U.Leuven is er, naar de mening van de
commissie, goed in geslaagd om deze op een harmonieuze wijze te laten ontwikkelen, naast
de bestaande structuren binnen het onderzoeksmanagement. Elk orgaan heeft zijn specifieke
opdracht, werkwijze en samenstelling.
De zelfevaluatie van de ROB in 2009 heeft geleid tot een recente reorganisatie van de
Raad (qua samenstelling) en de Algemene Vergadering van de ROB (qua samenstelling en
opdracht) en de mogelijkheid panels in te stellen die een specifieke vraag behandelen en
hierover een ‘position paper’ voorbereiden. De commissie waardeert het initiatief tot deze
zelfevaluatie en de hieruit voortgekomen acties, in het bijzonder de verbeterde doorstroming
van beleidsinformatie tussen onderzoekers en het centrale onderzoeksniveau.
De commissie vindt het positief dat de K.U.Leuven een Commissie voor Wetenschappelijke
Integriteit ingesteld heeft en een duidelijke procedure voor de bewaking van de wetenschappelijke integriteit uitgewerkt heeft.

Samenstelling en functioneren van de onderzoeksraad
De onderzoeksraad waarborgt als onafhankelijk orgaan de steun aan kwalitatief
hoogstaand onderzoek in zijn diversiteit, d.i. in verschillende disciplines, op verschillende schaalgroottes, in verschillende fasen in de loopbaan van de aanvrager,
en bewaakt de transparantie van de toekenningen. Deze doelstelling weerspiegelt
zich in de interne richtlijnen en procedures van het BOF en de voorwaarden die gesteld worden aan de samenstelling en werking van de onderzoeksraad.
Er is een duidelijk profiel, waaraan (de leden van) de onderzoeksraad moet(en)
voldoen, opgesteld. Vanaf oktober 2010 zullen de expertiseprofielen van de vacatures binnen de onderzoeksraad worden bekendgemaakt. Van de leden wordt een
groot engagement en een sterke professionaliteit geëist. Ze dienen zich te houden
aan de BOF-richtlijnen en aan de principes van objectiviteit, best vermogen en
geheimhouding.
In de onderzoeksraad zijn de geslachten evenwichtig vertegenwoordigd (16m/9v).
Een expliciet diversiteitbeleid wordt niet gevoerd. Het relatief hoge percentage vrouwen in de raad is puur op kwaliteit gebaseerd.

48

Katholieke Universiteit Leuven
Deel 3

De onderzoeksraad vergadert altijd plenair. Qua samenstelling wordt gestreefd naar
een dekking van alle belangrijke disciplines, een evenwichtige vertegenwoordiging
van wetenschapsgroepen en leden met een visie die de eigen discipline overstijgt.
De beoordeling in een plenaire samenstelling van de onderzoeksraad leidt ertoe dat
afwegingen op kwaliteitsgronden gemaakt worden.
De duidelijke en goed doordachte voorwaarden voor het functioneren en de samenstelling
van de onderzoeksraad, zijn onafhankelijke positie en de plenaire besluitvorming gebaseerd op
kwaliteit, maken dat de onderzoeksraad naar de mening van de commissie aan alle voorwaarden
voor een goed functioneren voldoet. Alles is gericht op het handhaven en verbeteren van de
kwaliteit.

Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
De K.U.Leuven maakt onderscheid tussen activiteitsgebonden financieringen (credo- en spero-onderzoeksprojecten en diverse internationale initiatieven) en persoonsgebonden financiering (mandaten op drie niveaus: PhD-studenten, postdocs
en Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP)).
De K.U.Leuven brengt een duidelijke structuur aan in de financieringslijnen overeenkomstig het Onderzoekbeleidsplan 2007-2011. De beleidsaccenten (aandacht
voor continuïteit -credo-, vernieuwing -spero-, multidisciplinair onderzoek -IDOprojecten-, samenwerking en internationalisering) weerspiegelen zich in de categorieën van financiering en in de beoordeling van de aanvragen en de selectiecriteria.
De BOF-richtlijnen verduidelijken voor elke financieringslijn de selectiecriteria, de
stappen in de evaluatieprocedure en wie de beslissing neemt. De K.U.Leuven hecht
belang aan transparantie van de besluitvorming door een strikte opvolging van de
BOF-richtlijnen, die algemeen consulteerbaar zijn op de website ‘onderzoek’.
De evaluatieprocedure kan, afhankelijk van de financieringscategorie, bestaan uit
een combinatie van een visitatie, peer review (externe en interne referees) en een
beoordeling van elementen uit het aanvraagdossier. Zo worden bijvoorbeeld resultaten behaald bij vorige aanvragen bekeken en is er een duidelijke evaluatie aan het
einde van een project.
Sinds de evaluatie van 2004 is een aantal nieuwe financieringslijnen binnen het BOF
gestart, onder meer gericht op continuïteit, multidisciplinariteit en vernieuwend onderzoek.
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De coherentie tussen beleid en financieringslijnen (structuur, beoordeling, opvolging) wordt
door de commissie gewaardeerd.
Naar de mening van de commissie zijn de nieuw ingestelde financieringslijnen een goed
besluit; zij weerspiegelen het open oog voor vernieuwing.
Tijdens de discussie met de vertegenwoordigers van de K.U.Leuven kwam naar voren dat
gevestigde (established) groepen die jonge onderzoeksgroepen opnemen, beloond worden met
een bonus.

Tenure track
De K.U.Leuven heeft het tenure track stelsel ingevoerd voor alle benoemingen van
het ZAP op het niveau van docent sinds 2009-2010. Gestreefd wordt naar een benoeming na gemiddeld drie jaar postdoctoraal onderzoek (maximum zeven jaar
volgens het BOF-besluit). De tenure track docent krijgt bij zijn benoeming een document met de (individuele) evaluatiecriteria die steeds de drie dimensies onderzoek, onderwijs en dienstverlening omvatten. Een senior ZAP-lid wordt gevraagd
als mentor en coach van de tenure track docent.
Het tenure track stelsel wordt binnen de K.U.Leuven zeer positief beoordeeld, maar
de vraag stelt zich of het in deze vorm te handhaven is. De indaling van alle tenure
track docenten binnen de gestelde tijd zal op termijn moeilijk te realiseren zijn. De
mogelijkheden om het ZAP-bestand te vergroten, zijn immers zeer beperkt door
de voorwaarden inzake de beschikbare werkingsmiddelen voor personeel. Deze
voorwaarden beperken ook de ruimte voor bijkomende extern gefinancierde ZAPposities. Binnen deze beleidsruimte zijn op korte termijn wel enige verschuivingen
mogelijk tussen disciplines, maar op langere termijn moet de som kloppen. Een
departement dat niet over voldoende benoemingsruimte beschikt, kan een overbrugging aanvragen om toch een excellente kandidaat aan te stellen of te behouden.
De commissie vindt het een goede ontwikkeling dat de K.U.Leuven het tenure track stelstel
grondig uitgewerkt heeft in een tweefasebeleid dat ingebed is in de instelling. Het tenure
track stelsel wordt sinds 2009-2010 toegepast op alle beginnende docenten. Het systeem
van mentorschap en coaching zal een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de
opleiding in het tenure track systeem.

Financiering van het onderzoek
De K.U.Leuven geeft aan dat het concretiseren van doelstellingen in sterke mate
afhankelijk is geworden van het aantrekken van externe middelen, gezien de stagnatie van de werkingsmiddelen en de drieledige opdracht van de universiteit. De
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K.U.Leuven slaagt erin om een groot deel van de onderzoeksuitgaven te bekostigen
uit competitief verworven middelen via externe kanalen (67 % in 2008). Deze extra
middelen bepalen mede de beleidsruimte van de universiteit.
De commissie spreekt haar waardering uit over het grote wervende vermogen van de
K.U.Leuven.

Koppeling onderwijs - onderzoek
De koppeling tussen onderwijs en onderzoek wordt bij de K.U.Leuven mede vormgegeven door de doctoraatsopleiding en doctoraatsstudies (beide gerealiseerd binnen de Doctoral Schools van de drie wetenschapsgroepen) en een onderwijsmodel
waarin alle hoogleraren zowel onderzoek verrichten als onderwijs geven.
De commissie meent dat hiermee de koppeling tussen onderwijs en onderzoek is gewaarborgd.

Top-down sturing en speerpuntenbeleid
Hoewel de K.U.Leuven nog geen echt speerpuntenbeleid geformuleerd heeft en de
BOF-gelden in belangrijke mate aan bottom-up ingediende onderzoeksgelden besteed worden, is met enig top-down beleid een begin gemaakt. Bij de financiering
van programma’s wordt een preselectie gehanteerd op basis van beleidsoverwegingen. Bij deze wijze van financieren vindt in toenemende mate concentratie rond de
goede wetenschapsgroepen plaats.
De commissie vraagt zich af of ook binnen een zeer goede wetenschappelijke instelling als
de K.U.Leuven geen behoefte bestaat aan een sterkere profilering op basis van kwaliteit, ten
einde de toenemende internationale competitie het hoofd te kunnen bieden. Speerpunt- en
zwaartepuntvorming op basis van kwaliteit vindt in diverse Europese landen plaats.

Interdisciplinair onderzoek
De K.U.Leuven wenst inter- en multidisciplinair onderzoek te bevorderen, onder
andere aan de hand van speciaal daarvoor ontwikkelde financieringscategorieën. Zo
is er financiering voor samenwerking tussen twee of meerdere onderzoeksgroepen
uit verschillende instituten (IDO) en bijkomende financiering bij grote en middelgrote CREDO-projecten met een interdisciplinair karakter.
De commissie waardeert deze initiatieven tot bevordering van het inter- en multidisciplinair
onderzoek.
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Loopbaanbeleid
De K.U.Leuven heeft verschillende initiatieven ontplooid om het loopbaanbeleid
vorm te geven, met een sterke focus op jonge onderzoekers. In het kader van begeleiding en doorstroming van jonge onderzoekers wordt verwezen naar de oprichting
van de Doctoral Schools, de ontwikkeling van het profiel van de goede promotor en
van het competentieprofiel van de PhD student. Eveneens werden inspanningen geleverd om de loopbaanmogelijkheden van postdocs te verruimen, zoals een grondig
uitgewerkt tenure track systeem met coaching door een ZAP-mentor en de mogelijkheid voor postdocs om zich via het CREA-programma te profileren binnen een
specifieke onderzoekslijn. De K.U.Leuven voert een actief beleid om aan postdoctorale onderzoekers met zes jaar postdoctorale ervaring duidelijkheid te verschaffen
over hun verdere loopbaan binnen of buiten de universiteit.
De commissie constateert dat de K.U.Leuven aantoont dat talentontwikkeling op
agenda staat. Dit blijkt onder andere uit de toenemende aandacht voor de vorming
stimulering van jonge onderzoekers, het goed uitgewerkte tenure track systeem en
financieringsmogelijkheden voor creatieve ideeën, vooral van jonge onderzoekers. Bij
opbouw van de financieringslijnen wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van
onderzoeker in de verschillende fases van zijn of haar loopbaan.
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Internationalisering en samenwerking
De K.U.Leuven is een sterke voorstander van internationale samenwerking gebaseerd op kwaliteit, en richt zich in eerste instantie op internationale samenwerkingsverbanden en minder op de vorming van regionale netwerken. Wel participeert
de K.U.Leuven intensief in Strategisch BasisOnderzoek (SBO)-netwerken. Samenwerking wordt op verschillende vlakken aangemoedigd. Ook binnen het BOF zijn
een aantal financieringslijnen specifiek gericht op internationale samenwerking.
De commissie spreekt haar waardering uit voor het internationaliseringsbeleid van de
K.U.Leuven. Het beleid lijkt succesvol, wat zich weerspiegelt in het succes bij het verwerven
van middelen in het kader van Europese programma’s.

Kwaliteitzorg van het onderzoek
De kwaliteitszorg van het onderzoek aan de K.U.Leuven is gebaseerd op output
controle (kwaliteit via impactanalyse) via LIRIAS, het universitaire repository voor
wetenschappelijke output, en de toenemende aandacht voor bevordering van de
kwaliteit van het onderzoeksproces (via bibliometrische indicatoren en de inschakeling van externe deskundigen).
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De commissie merkt op dat de K.U.Leuven niet werkt met systematische discipline- of
themagewijze beoordeling van de kwaliteit van het onderzoek. De K.U.Leuven hecht een
relatief groot belang aan bibliometrische indicatoren en andere outputindicatoren of
meetinstrumenten. De commissie vraagt zich af of het niet verstandig is een meer systematische
beoordeling te initiëren, vooral met het oog op toekomstige speerpunt/zwaartepuntvorming.

Associatie K.U.Leuven
De Associatie K.U.Leuven is een samenwerkingsverband tussen dertien Vlaamse
instellingen voor hoger onderwijs en vormt de grootste associatie van Vlaanderen
(in 2008-2009: 80.337 studenten, waarvan 27.848 aan de universiteit, 13.133 in een
academiserende hogeschoolopleiding en 39.356 in een professionele hogeschoolopleiding). Op verschillende vlakken werden initiatieven genomen om de samenwerking met de hogescholen op onderzoeksgebied te optimaliseren.
Drie van de vijfentwintig leden van de onderzoeksraad zijn verbonden aan hogescholen uit de Associatie K.U.Leuven. Hun aanstellingstermijn wordt nu op vier
jaar gebracht, in overeenstemming met die van de universitaire leden van de onderzoeksraad.
De IOF-raad situeert zich op het niveau van de Associatie K.U.Leuven. De ARO is
verantwoordelijk voor de begeleiding van het academiseringsproces en de toekomstige integratie. Om de academisering tot een goed einde te brengen, heeft de Asso
ciatie K.U.Leuven geïntegreerde en geassocieerde faculteiten opgericht.
De Associatie K.U.Leuven kiest ervoor om op termijn de geacademiseerde opleidingen van de hogescholen en de opleidingen van de Katholieke Universiteit Brussel
(K.U.Brussel) te integreren in de universiteit. Dit krijgt onder andere vorm door het
instellen van de statuten ‘geassocieerd docent/hoofddocent/hoogleraar’. Geaffilieerde onderzoekers die docent zijn aan een geassocieerde hogeschool kunnen onder specifieke voorwaarden (co-)promotor zijn van bepaalde projectaanvragen bij de
K.U.Leuven. Geaffilieerde onderzoekers met een bewezen staat van dienst, kunnen
het statuut van geassocieerd (hoofd)docent/hoogleraar aanvragen. Zij hebben dezelfde rechten als ZAP-leden van de universiteit inzake toegang tot onderzoeksfinanciering (BOF, IOF, etc.) en kredietbeheer van de verworven onderzoeksfinanciering.
Onderzoeksaanvragen van geaffilieerde onderzoekers of geassocieerd (hoofd)docenten/hoogleraren die niet geselecteerd werden voor financiering via de reguliere kanalen, maar toch voldoende potentieel hebben, kunnen ondersteuning krijgen uit het
Stimuleringsfonds van de K.U.Leuven. Het fonds is een hefboom voor het onderzoek
in de geacademiseerde hogeschoolopleidingen, gericht op aansluiting bij de bestaande, reguliere onderzoekskanalen.
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De commissie merkt op dat de K.U.Leuven duidelijk zicht heeft op het academiserings- en het
toekomstige integratieproces binnen haar associatie en op de voor- en nadelen hiervan op
onderzoeksgebied.
De commissie vindt het positief dat op meerdere vlakken initiatieven genomen werden om de
samenwerking tussen de K.U.Leuven en de geassocieerde hogescholen op onderzoeksgebied
aan te moedigen. Initiatieven zoals de oprichting van geïntegreerde en geassocieerde
faculteiten, de creatie van het statuut van geaffilieerd onderzoeker en de oprichting van een
stimuleringsfonds voor hogeschoolonderzoekers, ondersteunen het academiseringsproces en
geven concreet vorm aan de integratie van de geacademiseerde hogeschoolopleidingen binnen
de universiteit.
De commissie ziet de meerwaarde van de associatievorming voor de K.U.Leuven, namelijk de
toegang tot toepasbaar, valoriseerbaar onderzoek van de hogescholen. Zo wordt het volledige
spectrum van onderzoek samengebracht. Tegelijkertijd merkt de commissie op dat het voor
de K.U.Leuven een zeer grote uitdaging betekent om het academiserings- en integratieproces
te managen, gezien ook het grote aantal betrokken hogescholen die bovendien over heel
Vlaanderen verspreid zijn. De K.U.Leuven zal erover moeten waken dat de druk op de
(interne) onderzoeksmiddelen niet te sterk toeneemt. Dit zou ten koste kunnen gaan van de
internationale positie van de K.U.Leuven op wetenschapsgebied.
De commissie vraagt zich af of deze uitgebreide associatievorming op regionaal niveau
wel een logische is. Waarom worden de associaties niet veel meer lokaal georganiseerd ter
voorkoming van de vorming van meerdere associaties op één plaats (bv. Antwerpen, Gent,
Hasselt, Brussel) en de vorming van lichtelijk artificiële samenwerkingsverbanden, zoals die
met de Universiteit Hasselt (zie ook hoofdstuk 1. Algemene conclusies en aanbevelingen).
De commissie constateert dat de K.U.Leuven, in tegenstelling tot het duidelijke beleid ten
aanzien van de associatie met de te academiseren hogescholen, geen passende, transparante
invulling geeft aan de samenwerking met de K.U.Brussel waarin beide partijen tot hun recht
zouden komen.

Tot slot
Samenvattend kan gesteld worden dat deze grootste universitaire instelling van Vlaanderen/
België haar zaken goed op orde heeft en, mede gelet op de internationale evaluaties, op zeer
succesvolle wijze inzet op hoog kwalitatief onderzoek. De logische en goed gestructureerde
onderzoeksorganisatie en opleiding van jonge onderzoekers vormen een prima basis voor het
op kwaliteit gebaseerde beleid. Dit beleid werpt zijn vruchten af.
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2.4. Universiteit Antwerpen
Structuur onderzoeksmanagement
Sinds 1 oktober 2003 zijn de drie universitaire instellingen in Antwerpen, m.n.
Universitair Centrum Antwerpen (RUCA), Universitaire faculteiten Sint-Ignatius
te Antwerpen (Ufsia) en Universitaire Instelling Antwerpen (UIA), gefuseerd tot de
Universiteit Antwerpen. In 2004 heeft de toenmalige commissie voornamelijk gerapporteerd over de situatie voor de fusie en over de werking van de Gemeenschappelijke Onderzoeksraad Universiteit Antwerpen. De nieuwe structuren die sindsdien zijn ontwikkeld, vormen het onderwerp van deze evaluatie.
De onderzoeksraad is het hoogste adviesorgaan van het instellingsbestuur in alle aangelegenheden inzake het onderzoeks- en wetenschapsbeleid, inclusief het beheer van
de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). De voorzitter van de onderzoeksraad maakt deel uit van het bestuurscollege en de raad van bestuur van de universiteit, wat een koppeling garandeert met het universitaire bestuur. Het bureau van
de onderzoeksraad (bOZR) bereidt de vergaderingen van de onderzoeksraad voor. Zes
disciplinaire leescommissies, een gemengde commissie van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA-commissie) voor academiseringsprojecten en
een interdisciplinaire commissie bereiden de selectie van onderzoeksvoorstellen voor.
Naast de onderzoeksraad werken de volgende raden en commissies aspecten van
het onderzoeksbeleid uit. De Raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds en het
Innovatiebeleid (RIOFI) is belast met het advies inzake het IOF. De voorzitter van
de onderzoeksraad is tevens voorzitter van de RIOFI. De Commissie Onderzoeks
strategie fungeert als een informele denktank voor het voorbereiden van nieuwe initiatieven. Tenslotte zijn op het niveau van de associatie werkgroepen actief inzake
academisering, onderzoek en kwaliteitszorg onderzoek.
Het Administratief Departement Onderzoekscoördinatie (ADOC) telt drie diensten, m.n. die voor Fundamenteel onderzoek, kwaliteitszorg en databeheer (die o.a.
ondersteuning biedt aan de onderzoeksraad), voor Basis- en toegepast onderzoek
(o.a. ter ondersteuning van RIOFI) en voor Interface met focus op het innovatieen valorisatiebeleid. De techtransfer office werd terug in eigen beheer genomen.
Binnen het ADOC werden vier onderzoeksmanagers aangesteld om op een gerichte
wijze de onderzoekers te attenderen op voor hen geschikte (externe) oproepen en
hen eventueel ook te ondersteunen bij het opstellen van hun aanvraagdossier.
Een Commissie Wetenschappelijke Integriteit werd opgericht en een meldpunt
werd voorzien binnen het ADOC. Als leidraad geldt het protocol inzake wetenschappelijke integriteit dat werd goedgekeurd door de Koninklijke Vlaamse Academie van
België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB).
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De commissie stelt tevreden vast dat de Universiteit Antwerpen een overzichtelijke structuur
van het onderzoeksmanagement uitgewerkt heeft en die ook toepast op de organisatie van
de administratief ondersteunende diensten. Er wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen
de beoordeling van niet-gericht en gericht onderzoek. De oprichting van een commissie
Wetenschappelijke Integriteit wordt gewaardeerd.

Samenstelling en functioneren van de onderzoeksraad
De onderzoeksraad telt naast de voorzitter twintig facultaire leden, gelijk verdeeld
over de faculteiten uit de Sociale en Humane Wetenschappen en uit de Natuur- en
Biomedische Wetenschappen. De leden van de onderzoeksraad dienen te beschikken over een bewezen expertise op het vlak van wetenschappelijk onderzoek en het
onderzoeksbeleid (verworven externe onderzoeksprojecten, leiding geven aan een
onderzoeksgroep, sterke wetenschappelijke output). De onderzoeksraad telt vijf
vrouwelijke effectieve leden (25 %). De onderzoeksraad heeft nu een voorstel ingediend tot striktere regelgeving betreffende wetenschappelijke kwaliteitsgaranties
van de raadsleden, betere waarborg van het genderevenwicht en vertegenwoordiging van wetenschapsgebieden in de raad. Vertegenwoordigers van de hogescholen
uit de AUHA (vier) en het Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel (AAP en
BAP) (drie) hebben als waarnemer zitting in de onderzoeksraad.
De onderzoeksraad vergadert steeds plenair. Er is geen a priori verdeling van onderzoeksmiddelen over disciplines, wel wordt gewerkt met ondergeschikte commissies.
Er is wel een getrapte advisering. De adviezen van de zes permanente disciplinaire
leescommissies worden voorgelegd aan een interdisciplinaire commissie die een
advies formuleert aan de onderzoeksraad. Afhankelijk van het belang van de financieringslijn worden de interne leescommissies uitgebreid met permanente externe
leden. Belangrijke onderzoeksprojecten worden door de woordvoerders aan de onderzoeksraad voorgesteld. De onderzoeksraad komt na discussie en bij voorkeur in
consensus tot een beslissing.
De commissie stelt met genoegen vast dat de onderzoeksraad stappen ondernomen heeft
om de wetenschappelijke kwaliteit van de onderzoeksraadsleden en het genderevenwicht
beter te kunnen garanderen. De toekomstige omschakeling van een vertegenwoordiging van
faculteiten naar wetenschapsgebieden toont aan dat de Universiteit Antwerpen nog meer
afstand neemt van het vroegere confederale model.
De commissie stelt tevreden vast dat de Universiteit Antwerpen de raadgevingen van de vorige
evaluatiecommissie (2004) opgevolgd heeft. De leescommissies werden uitgebreid met
permanente externe leden en de beslissingen van de onderzoeksraad worden voorbereid in
het bureau en de interdisciplinaire commissie.
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De commissie vraagt zich af of in het beoordelingproces de door de faculteiten voorgestelde
leden van de onderzoeksraad voldoende afstand kunnen nemen van hun achtergrond in
de consensus discussie. Een aanwezige groepsdynamiek en sociale controle zijn niet altijd
voldoende om onafhankelijke besluitvorming te bewaken.

Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
De Universiteit Antwerpen wenst met het toekennen van onderzoeksfinanciering de
valoriseerbare output, in het bijzonder die van doctoraten en publicaties, te verhogen.
Oproepen richten zich op een segment van de vorsers (startend of excellente onderzoekers) of op bepaalde disciplines (bv. bibliotheekkredieten humane wetenschappen). De
Universiteit Antwerpen heeft daarbij een zeer fijnmazig instrumentarium uitgewerkt.
De kwaliteit van het ingediende onderzoeksvoorstel en de wetenschappelijke verdiensten van het onderzoeksteam staan steeds voorop bij de beoordeling. Bij de
beoordeling baseert de onderzoeksraad zich op rapporten van externe referenten,
adviezen van de (uitgebreide) permanente leescommissies (zie hierboven) en/of de
presentatie van het project door de woordvoerders, afhankelijk van de grootte van
de financieringslijn. Andere criteria zijn bv. het aantrekken van externe onderzoeksfinanciering, het positief bijdragen aan de parameters bij de verdeling van onderzoeksmiddelen of eventueel beleidsoverwegingen.
De Universiteit Antwerpen geeft aan dat de transparantie van de besluitvorming op
verschillende niveaus gerealiseerd wordt. Toekenningen worden opgevolgd aan de
hand van eind- of vorderingsverslagen.
De commissie merkt op dat een zeer fijnmazig instrumentarium is ontwikkeld, waarvan
de structuur in een breder kader niet altijd even duidelijk en overzichtelijk is. De commissie
meent dat de Universiteit Antwerpen verstandig omspringt met haar relatief brede waaier aan
financieringskanalen in verhouding tot de beperkte omvang van haar middelen, nl. door de
selectie- en beoordelingsprocedures af te stemmen op de betreffende financieringskanalen.
Naast de gebruikelijke parameters ter beoordeling van de kwaliteit van onderzoeksvoorstellen,
hanteert de Universiteit Antwerpen meer beleidsmatige indicatoren, zoals afstemming op
parameters gebruikt bij de verdeling van overheidsmiddelen. Ook andere beleidsoverwegingen
kunnen in beschouwing genomen worden. Het is de commissie duidelijk geworden dat
deze laatste beleidsoverwegingen uitsluitend gehanteerd worden ter versterking van hoog
kwalitatieve onderzoeksgroepen van vitaal belang voor de instelling en bij zwaartepuntvorming.
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Tenure track
Alle nieuwe docenten die bezoldigd worden ten laste van het BOF starten in het
tenure track stelsel. Via de facultaire middelen zijn zowel aanstellingen als tenure
track docent en als docent mogelijk. Bij aanstelling van een tenure track docent
worden de te behalen en toetsbare doelstellingen besproken aan de hand van een
generiek sjabloon. Positief beoordeelde tenure track docenten worden benoemd tot
hoofddocent binnen het reguliere facultair kader of binnen het BOF-ZAP stelsel. Dit
geeft de faculteiten een periode van vijf à vijftien jaar om zich voor te bereiden op
de indaling van de BOF-tenure track docent. Tenure track en BOF-ZAP mandaten
worden toegewezen aan de faculteiten voor versterking of uitbouw van onderzoekszwaartepunten.
De commissie is voorstander van de algemene invoering van het tenure track stelsel voor nieuwe
docenten. De positie van nieuwe docenten die niet in het tenure track stelsel opgenomen
zijn, is de commissie niet duidelijk geworden. Rekening houdend met de indaling van tenure
track docenten op termijn, neemt de Universiteit Antwerpen een voorzichtige en verstandige
houding aan, die door de commissie gewaardeerd wordt. De onderzoeksmandaten (tenure
track docenten en BOF-ZAP mandaten) worden aan de faculteiten toegekend in relatie tot de
vorming van zwaartepunten, rekening houdend met de indalingsmogelijkheden op termijn.
Dit is, naar de mening van de commissie, verstandig beleid, mede gezien de schaalgrootte van
de instelling en de budgettaire krapte.

Koppeling onderwijs – onderzoek
De Universiteit Antwerpen staat erop dat elk ZAP-lid op eigen onderzoekservaring
steunt. De BOF-projectoproepen richten zich op diverse niveaus van onderzoek, zodat elk ZAP-lid de mogelijkheid heeft om BOF-middelen aan te vragen.
Aangezien een relatief beperkt deel van het ZAP aanspraken maakt op of in aanmerking komt
voor BOF-middelen, stelt de commissie vast dat de financiering van het onderzoek van het
ZAP zonder BOF-middelen onder druk staat, zeker wanneer externe middelen ter financiering
van het onderzoek achterblijven.

Top-down sturing en speerpuntenbeleid
Om de beste onderzoeksclusters met voldoende kritische massa duurzaam te ondersteunen, werden eerder door de Universiteit Antwerpen vijf onderzoeksexcellentiecentra (OEC) en zeven kernfaciliteiten erkend en bijkomend van financiële middelen
voorzien. Bij de initiatie van het Methusalem-programma (2007) werd in elk van hen
ook een ZAP-lid als Methusalem-onderzoeker aangesteld. Vier van deze laatsten zijn
een samenwerkingsverband aangegaan met onderzoekers van de Universiteit Hasselt
(UHasselt), waarbinnen de deskundigheden van beide instellingen bijeenkomen.
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Aansluitend werden ook zeven kernfaciliteiten binnen de Universiteit Antwerpen
erkend en ondersteund. Gesteld wordt verder dat de Raad van Bestuur in de loop
van de maand juni 2010 negen speerpuntdomeinen zal erkennen, waarin de Universiteit Antwerpen onderzoeksexcellentie combineert met duurzaam opgebouwde
kritische massa. Hieronder bevinden zich ook domeinen bestreken door de OEC.
Daarnaast werden veertien samenwerkingsopportuniteiten met het bedrijfsleven
(bedrijfspunten) geïdentificeerd door een extern adviesbureau. De Universiteit Antwerpen beraadt zich nog over de wijze van ondersteuning van deze bedrijfspunten.
Dit zou eventueel kunnen via het IOF. Via de IOF-mandaathouders worden nu al
negen industrieel gerichte IOF-consortia ondersteund.
In het kader van het meerjarenplan hebben ook de faculteiten in 2009 deeldisciplines
moeten identificeren waarin ze zwaartepuntvorming van onderzoek onderkennen.
De commissie stelt met genoegen vast dat de Universiteit Antwerpen een duidelijk begin
gemaakt heeft met de vorming van speerpunten waarbij het gericht toewijzen van BOFonderzoeksmandaten op uitstekende wijze als instrument gebruikt wordt. De commissie
spreekt haar waardering uit voor het realiseren van deze zwaartepuntvorming, ondanks de
nog doorklinkende heterogeniteit van de instelling sinds de fusie.

Interdisciplinair onderzoek
Sedert 2005 kent de Universiteit Antwerpen jaarlijks interdisciplinaire doctoraatsbeurzen toe, tot grote tevredenheid van de onderzoekers.
De commissie vindt dit een goed initiatief.

Loopbaanbeleid
De Universiteit Antwerpen geeft aan dat de onderzoeksraad specifieke aandacht besteedt aan het promotiebeleid van PhD-studenten, de doorstroommogelijkheden
van doctores, de aanstellingen van tenure track docenten en leden van het BOF-ZAP.
Vanaf 2010 kent de Universiteit Antwerpen per afgelegd doctoraat een premie toe
aan de promotor in de vorm van een werkingskrediet. Op deze wijze hoopt zij het
aantal afgelegde doctoraten te verhogen.
In samenwerking met het academische personeelsbeleid worden ZAP-prestatieprofielen ontwikkeld, waarbij aandacht besteed wordt aan de prestaties op het vlak van
onderzoeksoutput.

Universiteit Antwerpen 59
Deel 3

De commissie kan zich geheel vinden in dit beleid.

Internationalisering en samenwerking
In haar streven naar het aantrekken van de kwalitatief beste onderzoekers, zorgt
de Universiteit Antwerpen voor een ruime, ook internationale bekendmaking van
haar vacatures, in het bijzonder van die voor onderzoeksprofessoren. De Universiteit Antwerpen geeft aan dat de geboden loonvoorwaarden of de omstandigheden
waaronder het onderzoek moet worden uitgevoerd soms niet voldoen om (internationaal) nieuwe ZAP-leden van hoog niveau te kunnen aantrekken. De universiteit
probeert om internationaal talent minstens tijdelijk te binden en via participaties
in internationale programma’s ook meer systematische internationale netwerken
te smeden. De Universiteit Antwerpen streeft ernaar om samenwerking op onderzoeksgebied te faciliteren en moedigt het aanvragen van onderzoeksmiddelen die
internationale samenwerking beogen aan
De commissie constateert dat de Universiteit Antwerpen zich terdege bewust is van haar
positie binnen Vlaanderen en in een internationale context. Zij zoekt doelgericht naar
samenwerkingsverbanden, ook binnen Vlaanderen. Dit blijkt bv. uit de samenwerkings
overeenkomst met de UHasselt inzake Methusalem-projecten (zie ook hierboven), en de
samenwerking met de Universiteit Gent (UGent) voor de onderzoeksvisitatie Letteren en
Wijsbegeerte (zie hierna).

Kwaliteitszorg van het onderzoek
De Universiteit Antwerpen kent een lange traditie van periodieke disciplinegewijze kwaliteitszorg van het onderzoek. In 1993 werd begonnen met bibliometrische
analyses en sinds 2001 opteerde de Universiteit Antwerpen voor een combinatie
van peer review adviezen met een parallelle bibliometrische analyse. Kritieken van
de evaluatiecommissie in 2004 en van de onderzoekers zelf hebben geleid tot een
nieuwe aanpak. Vanaf 2008 beoordelen externe expertencommissies het onderzoek
van een discipline en zijn kwaliteit op basis van een zelfevaluatie en een site visit.
De bibliometrische analyse vormt onderdeel van het dossier dat op voorhand aan de
deskundigen ter hand wordt gesteld. De evaluatiepanels volgen voor de beoordeling
het Nederlandse Standaard Evaluatie Protocol (SEP). De betrokken groepen krijgen
de mogelijkheid om replieken te formuleren op hun evaluatierapport voordat het
aan de onderzoeksraad voorgelegd wordt. Deze destilleert verbeterpunten uit het
rapport en uit de replieken. Vanaf 2012 zal ook de opvolging van deze verbeter
punten getoetst worden. Voor de onderzoeksvisitatie van de faculteit Letteren en
Wijsbegeerte in 2011-2013 zal samengewerkt worden met de UGent. Het ADOC
staat in voor de organisatie en uitvoering van alle onderzoeksvisitaties.
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In samenwerking met de UGent en de Vrije Universiteit Brussel heeft de Universiteit Antwerpen in 2008 aan het Centrum voor Wetenschaps- en Technologiestudies
(CWTS) van de Universiteit Leiden de opdracht gegeven om een bibliometrische
benchmarking analyse uit te voeren van de wetenschappelijke output van de onderzoekers van de Universiteit Antwerpen.
De commissie stelt met tevredenheid vast dat de Universiteit Antwerpen de werkwijze bij
de onderzoeksvisitaties heeft bijgesteld en aangepast, conform het advies van de vorige
evaluatiecommissie en de kritieken van de eigen onderzoekers. Zij lijkt haar zaken goed op orde
te hebben. Het volgen van een protocol voor de beoordeling bevordert de vergelijkbaarheid
van evaluaties. Positief is dat de Universiteit Antwerpen ervoor ijvert om de kwaliteitszorg van
het onderzoek in samenwerking met andere universiteiten te organiseren.

Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen
De Universiteit Antwerpen vormt met vier hogescholen de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (AUHA). De AUHA telde in 2009-2010 in totaal
30.780 studenten, waarvan 10.505 van de Universiteit Antwerpen en 14.894 professioneel gerichte bachelors. Enkele initiatieven werden genomen ter promotie
en ondersteuning van de academisering en de samenwerking op onderzoeksgebied. Zo werden vertegenwoordigers van de vier hogescholen als waarnemend lid
uitgenodigd voor de onderzoeksraad. Omgekeerd zetelen vertegenwoordigers van
de universiteit ook als waarnemer in de onderzoeksraden van de hogescholen. De
voorzitter van de onderzoeksraad is tevens voorzitter van de werkgroep onderzoek
van de associatie.
Sedert 2003 worden projecten en enkele doctoraatsbeurzen ter ondersteuning van
de academisering van het onderzoek in de hogescholen van de associatie gefinancierd (deels met BOF-middelen). Een jaarlijkse oproep staat open voor gemengde
onderzoeksgroepen universiteit-hogeschool. Een gemengde AUHA-commissie
geeft advies inzake deze academiseringsprojecten. Onderzoekers uit de hogescholen binnen de associatie kunnen deelnemen aan onderzoeksgroepen of –consortia
die aanvragen indienen voor het BOF of het IOF. Binnen het ADOC is een onderzoeksmanager specifiek belast met de ondersteuning van de academisering van het
onderzoek. De onderzoeksvisitatie Taalkunde in 2012 zal wellicht ook een departement Toegepaste taalkunde van een hogeschool betreffen.
De Universiteit Antwerpen wijst erop dat haar onvolledig onderwijsaanbod (m.n.
geen faculteit ingenieurswetenschappen) een structurele handicap is, onder meer
bij de academisering van het onderzoek in de industriële wetenschappen en ook bij
de verdeling van de BOF-middelen.
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De AUHA heeft bewust gekozen voor een relatief zwak bestafte associatie, o.a.
omdat de associaties mogelijk als tijdelijke structuren bedoeld zijn. Het IOF is voorlopig nog binnen de universiteit gesitueerd en niet op het niveau van de associatie.
De commissie stelt vast dat de Universiteit Antwerpen goede initiatieven genomen heeft
ter bevordering van de academisering, maar dat ze nog geen duidelijk zicht heeft op de
toekomstige structuur van de universiteit en de hogescholen, al dan niet binnen de associatie.
Dit verklaart ook de relatief zwak bestafte associatie en de situering van het IOF binnen de
universiteit.

Tot slot
De commissie is van mening dat de Universiteit Antwerpen zeer goede vorderingen heeft
gemaakt bij de verbetering van het onderzoeks- en wetenschapsbeleid binnen de instelling
sinds de evaluatie van 2004. Zij gaat realistisch te werk. De commissie vindt het positief dat de
universiteit thema’s heeft geïdentificeerd waarin zij sterk is en daarbij samenwerking aangaat
met andere instellingen. Dit laatste geldt ook voor de evaluaties van de kwaliteit van haar
onderzoek. De Universiteit Antwerpen maakt goede vorderingen bij het wegwerken van de
problemen die gepaard gaan met het fuseren van drie instellingen.
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2.5. Universiteit Gent
Structuur onderzoeksmanagement
De onderzoeksraad verstrekt aan het universiteitsbestuur advies over het onderzoeksbeleid van de Universiteit Gent (UGent) en houdt daarbij rekening met
de krachtlijnen van het algemeen wetenschapsbeleid. Daarnaast adviseert de
onderzoeksraad over de toekenning van financiële middelen voor onderzoek, in
het bijzonder in relatie tot het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). De onderzoeksraad volgt in haar activiteiten het vijfjarenplan onderzoek, dat de ambities van
de UGent, de taakomschrijving van de onderzoeksraad en de prioriteiten in het
onderzoeksbeleid vastlegt.
Het bureau van de onderzoeksraad (zes leden) bereidt de werkzaamheden van de
onderzoeksraad voor en kan door de onderzoeksraad met taken belast worden. De
onderzoeksraad kan voor de voorbereiding van de evaluatie van onderzoeksvoorstellen een beroep doen op drie werkgroepen (m.n. de Werkgroep Humane, Sociale
en Gedragswetenschappen, de Werkgroep Exacte en Toegepaste wetenschappen
en de Werkgroep Biomedische en Medische wetenschappen). De onderzoeksraad
wordt administratief ondersteund door de directie Onderzoeksaangelegenheden en
meer specifiek door de afdeling Onderzoekscoördinatie.
Andere adviesraden binnen de UGent zijn o.m. de Interfacultaire Bibliotheek
commissie, de Doctoral Schoolsraden, de Beleidscommissie Internationalisering,
de Commissie Ontwikkelingssamenwerking en de Werkgroep Wetenschapspopularisering en Wetenschapscommunicatie. Op het niveau van de Associatie Universiteit Gent (AUGent) zijn o.m. de Industrieel Onderzoeksfondsraad (IOF-raad) en de
Associatie onderzoeksraad, waaronder technische Expertencommissies, werkzaam.
De IOF-raad focust zich op toegepast onderzoek en valorisatieactiviteiten en wordt
ondersteund door de afdeling TechTransfer. Naast de afdelingen Onderzoekscoördinatie en TechTransfer maakt ook de afdeling Universiteitsbibliotheek deel uit van
de directie Onderzoeksaangelegenheden van de UGent.
De elf facultaire commissies wetenschappelijk onderzoek stipuleren het facultaire
onderzoeksbeleid en verdelen de budgetten van de facultaire onderzoeksfondsen.
De UGent heeft recent een Commissie Wetenschappelijke Integriteit ingesteld en
de Ethische Code voor wetenschappelijk onderzoek in België onderschreven. Deze
commissie zal een preventieve en sensibiliserende rol op zich nemen en een procedure opstellen voor melding van misbruik.

Universiteit Gent 63
Deel 3

De commissie constateert dat de UGent een strikte scheiding tussen de BOF- en de IOFmiddelen hanteert. De BOF-middelen worden ingezet ter financiering van voornamelijk
fundamenteel onderzoek en in voorkomende gevallen strategisch basisonderzoek, terwijl via
de IOF-middelen enkel toegepast onderzoek en valorisatieactiviteiten gefinancierd worden.
Deze scheiding weerspiegelt zich in de structuur met een onderzoeksraad, ondersteund
door de afdeling Onderzoekscoördinatie, en een IOF-raad, ondersteund door de afdeling
TechTransfer. Naar de mening van de commissie is dit een goed en logisch beleid.
De commissie vraagt zich echter af hoe het onderzoeksbeleid zich op facultair niveau verhoudt
tot het onderzoeksbeleid op instellingsniveau, speciaal in relatie tot de BOF-middelen.
De commissie heeft grote waardering voor het feit dat de UGent een Commissie Wetenschappelijke Integriteit heeft ingesteld en de Ethische Code voor wetenschappelijk onderzoek
in België onderschreven heeft.

Samenstelling en functioneren van de onderzoeksraad
De onderzoeksraad bestaat uit 22 stemgerechtigde facultaire vertegenwoordigers
en de voorzitter. De rector of vice-rector is voorzitter van de onderzoeksraad. Momenteel wordt deze functie ingevuld door de rector (zoals in 2004). De facultaire
vertegenwoordigers worden nog steeds, zoals tijdens de vorige evaluatie in 2004,
sterk bottom-up gekozen: de elf faculteiten wijzen op basis van vierjaarlijkse verkiezingen elk twee leden in de onderzoeksraad aan, parallel met de looptijd van rector
en vice-rector. Nieuw is dat de voordrachten gebaseerd zijn op het onderzoekscurriculum van de betrokken onderzoeker. De UGent heeft hiervoor minimale criteria
opgesteld.
Tot de leden van de onderzoeksraad met raadgevende stem behoren de rector, vicerector, regeringscommissaris, afgevaardigde van Financiën, academisch beheerder,
directeur onderzoeksaangelegenheden en secretaris, drie vertegenwoordigers van
het Assisterend Academisch Personeel (AAP) (sinds 2006) en drie vertegenwoordigers van de hogescholen binnen de AUGent (sinds 2004).
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De commissie stelt met tevredenheid vast dat de UGent de aanbeveling van 2004 opgevolgd
heeft en minimale criteria vastgesteld heeft waaraan leden van de onderzoeksraad
moeten voldoen. Bij de verkiezing van de facultaire vertegenwoordigers voor de raad
worden deze criteria in acht genomen en wordt de keuze gemaakt mede op basis van het
onderzoekscurriculum van de kandidaten. Positief voor de legitimiteit van de onderzoeksraad
is ook de uitbreiding met vertegenwoordigers van het AAP en de hogescholen.
De facultaire vertegenwoordigers in de onderzoeksraad zorgen voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines in de raad, maar de commissie
vraagt zich af of zij voldoende openstaan voor disciplineoverstijgende discussies in de raad.
De onderzoeksraad kent veel adviserende leden. Staat dit niet een goed functioneren in de
weg? Positief is dat de facultaire vertegenwoordigers zorgen voor een koppeling tussen het
universitaire en facultaire beleid. Zij kunnen (bijkomende) informatie geven over de aanvraag-,
selectie- en toekenningprocedures, evaluatiecriteria en het resultaat van de evaluatie van de
aanvraag.
De commissie stelt vast dat de onderzoeksraad van de tweeëntwintig leden momenteel
slechts twee vrouwelijke stemgerechtigde leden telt en vraagt de UGent om maatregelen te
nemen die het genderevenwicht bevorderen.

Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
De UGent heeft bewust gekozen voor een diversiteit aan financieringsmogelijkheden
binnen het BOF. Als ‘comprehensive university’ wil de UGent in een aantal domeinen tot de wereldtop behoren, in alle domeinen kwaliteitsvol onderzoek stimuleren
en tegelijkertijd ook vernieuwing in het onderzoek doorvoeren. De UGent maakt bij
de financieringsmogelijkheden onderscheid tussen initiatieven om het doctoraatsonderzoek te bevorderen, initiatieven gericht op internationale en/of interuniversitaire samenwerking en mobiliteit, bottom-up initiatieven voor nieuwe beloften,
excellentiestreven door speerpuntvorming, initiatieven ter bevordering van de academisering, financiering van basisuitrusting en initiatieven ter bevordering van het
verwerven van externe (internationale) onderzoeksfinanciering.
Voor de evaluatie van de meeste financieringslijnen (mandaten, projecten etc) wordt
de onderzoeksraad geadviseerd door de drie voornoemde werkgroepen. De voltallige onderzoeksraad bespreekt de resultaten per werkgroep, stelt een definitieve
selectie voor en legt vervolgens dit advies ter bekrachtiging voor aan het universiteitsbestuur. Financieringslijnen die een beperkte financiering inhouden, worden
plenair behandeld zonder voorbereiding door de werkgroepen.
De beoordelingsprocedure van meer omvangrijke financieringsinitiatieven is uitgebreider. Aanvragers kunnen verzocht worden om hun onderzoeksplan voor te stellen.
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Bij de beoordeling van deze voorstellen worden externe, vaak internationale deskundigen ingeschakeld. Dit kan op individuele basis of via het instellen van expertpanels.
Bij de beoordeling van de financieringsaanvragen hanteert de onderzoeksraad criteria
betreffende de kwaliteit van de aanvrager (aantal publicaties, citaties, aantal begeleide
doctoraten, verworven onderzoeksfinanciering, studieresultaten, etc) en van het onderzoeksvoorstel (wetenschappelijke waarde, innovatief karakter, goed omschreven
doelstellingen en methodiek, coherentie en haalbaarheid van het voorstel). In geval van
beperkte financiële mogelijkheden worden soms bijkomende beleidsmatige criteria gebruikt om een keuze te kunnen maken tussen kwalitatief gelijkwaardige voorstellen.
De UGent werkt voor de meeste BOF-oproepen met een contingentering van het toe
te kennen budget tussen de disciplines (ex ante verdeelsleutel). Dit heeft naar de
mening van de instelling het voordeel dat aanvragen met een vergelijkbare context
met elkaar concurreren. Binnen elk contingent zijn de kwaliteitsparameters doorslaggevend in de selectie.
De UGent hecht belang aan de transparantie van de selectieprocedure, de besluitvorming en de terugkoppeling van de beslissing. Aan de hand van eindverslagen
en tussentijdse verslagen (bij aanvragen tot verlenging) wordt de besteding van de
onderzoeksfinanciering geëvalueerd.
Hoewel er goede argumenten aangedragen worden voor het hanteren van verdeelsleutels
over de commissies bij toewijzing van de BOF-middelen en een afweging in de onderzoeksraad
gemaakt wordt, vraagt de commissie zich af of dit beleid niet een goede kwalitatieve afweging
tussen voorstellen uit verschillende disciplines in de weg staat. Een dergelijke afweging is
essentieel bij de vorming van speerpunten.
De commissie merkt op dat de UGent een zeer grote diversiteit aan BOF-instrumenten
uitgewerkt heeft. Deels is dit het gevolg van de gedetailleerde regelgeving, deels is dit een
bewuste keuze van de UGent geweest. De commissie ziet in dat de UGent verstandig
omspringt met deze diversiteit. De selectieprocedure wordt bv. aangepast aan de omvang van
de financiering. Voor beperkte financieringsinitiatieven gelden lichte beoordelingsprocedures;
deze aanvragen worden meestal enkel plenair behandeld. Gestreefd wordt naar een minimale
belasting voor de onderzoeksraad en voor de aanvragers. Zo kunnen aanvragen bij het Fonds
voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ook gebruikt worden voor interne procedures.
Bovendien is de UGent erin geslaagd om de beleidskeuzes in te passen in de waaier van
financieringsmogelijkheden. Het onderzoeksbeleid wordt aldus ondersteund door het
instrumentarium voor financiering.
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Opmerkelijk is dat de overgrote meerderheid (70 %) van het Zelfstandig Academisch Personeel
(ZAP) gebruik maakt van de BOF-middelen van de UGent. Een mogelijke verklaring is dat via
de BOF-financieringslijnen ook kleinere projecten gefinancierd worden.

Tenure track
Vanaf oktober 2009 worden alle beginnende docenten volgens het tenure track
stelsel aangeworven. De kandidaten dienen minstens over twee jaar postdoctorale
ervaring te beschikken. De UGent is vragende partij voor een versoepeling van de
maximale duur van de postdoctorale ervaring bij de BOF-tenure track mandaten
(momenteel zeven jaar). De evaluatie in het vijfde jaar gebeurt op basis van evaluatiecriteria, indicatoren en gepersonaliseerde doelstellingen (in onderwijs en onderzoek) die op het moment van aanstelling vastgelegd worden. De BOF-tenure
track aanstellingen worden proportioneel verdeeld per faculteit en ingezet als ondersteuning van het speerpuntenbeleid. De contingentering zorgt ervoor dat alle
onderzoeksdomeinen potentieel in aanmerking komen en geeft de faculteiten de
mogelijkheid om eigen prioriteitslijnen uit te bouwen.
De selectie van de tenure track mandaten verloopt volgens een gemengde procedure. De plenaire onderzoeksraad selecteert de mandaten op basis van de adviezen
van de facultaire beoordelingscommissies, aangevuld met een kwaliteitscheck op
basis van vastgestelde criteria.
Voor de BOF-tenure track en de BOF-ZAP mandaten wordt het advies van de
faculteit gevraagd met betrekking tot de inpassing van deze mandaten in het
facultaire beleid en met het oog op garanties voor het onderwijsaanbod binnen
de faculteit.
De commissie vindt het positief dat de UGent sinds 2009 het tenure track systeem toepast
op alle beginnende docenten, zich bewust is van de indalingsproblematiek en daardoor een
voorzichtige houding aanneemt inzake de tenure track aanstellingen.

Koppeling onderwijs - onderzoek
De UGent geeft aan dat er een directe koppeling is tussen onderwijs en onderzoek
op het individuele niveau (opdracht van het ZAP) en op het niveau van de opleiding
in de vorm van het evaluatiecriterium ‘inbedding van onderzoek en onderwijs’ bij
de onderwijsvisitaties. Voor de tenure track docenten worden gepersonaliseerde
doelstellingen in onderwijs en onderzoek bij aanvang vastgelegd. De vakgebieden
waarbinnen de tenure track mandaten beschikbaar worden gesteld, stemmen ook
overeen met de onderwijsnoden binnen de faculteit.
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De commissie is van mening dat hiermee de koppeling tussen onderwijs en onderzoek is
gewaarborgd.

Brede onderzoeksbasis
De UGent wenst in eerste instantie haar brede onderzoeksbasis te behouden. De
BOF-middelen bieden hiervoor een goed kader. Hierbij wordt opgemerkt dat een
brede onderzoeksbasis moeilijk te handhaven is met een beperkt ZAP-bestand en
dat mogelijk ook hier keuzes gemaakt moeten worden. Zoals de UGent aangeeft,
worden bv. startkredieten niet meer automatisch toegekend aan alle startende
ZAP-leden.
De commissie merkt op dat bij het stellen van eventuele prioriteiten een speerpuntenbeleid
behulpzaam kan zijn (zie hieronder).

Top-down sturing en speerpuntenbeleid
De UGent opteert in tegenstelling tot de situatie in 2004 voor een duidelijkere topdown benadering van het onderzoek op basis van kwaliteit. Dit heeft concreet geresulteerd in de prioriteitsstelling van een aantal onderzoeksdisciplines, een focus
op jonge onderzoekers, en incentives voor de participatie in internationale onderzoeksprogramma’s.
De UGent heeft in 2008 en 2009 de basis gelegd voor een speerpuntenbeleid dat dit jaar
wordt geïmplementeerd. In tegenstelling tot de BOF-toekenningen werd hier geen a
priori verdeling tussen disciplines (werkgroepen) gemaakt en heeft een gemengde commissie een vijftal speerpunten gedefinieerd. Deze speerpunten dienden disciplineoverschrijdend te zijn en voort te bouwen op de sterke domeinen van de UGent. De UGent
heeft besloten om de door de jaren heen opgebouwde reserves van haar BOF-middelen
in te zetten op deze speerpunten. Naast deze middelen kunnen de speerpunten eveneens ondersteund worden door andere financieringskanalen. Het is de bedoeling dat de
speerpunten op termijn op eigen kracht (via externe middelen) functioneren.
In 2004 was de toenmalige commissie van oordeel dat de UGent een te sterke nadruk
legde op een exclusief bottom-up onderzoeksbeleid. De UGent is erin geslaagd om naast
het bottom-up beleid, top-down processen te introduceren en de contouren voor een
speerpuntenbeleid uit te werken. De huidige commissie vindt dit een positieve ontwikkeling.
De UGent heeft hiermee aangetoond dat zij strategische keuzes wil maken. Dit is van groot
belang om internationaal competitief te kunnen blijven opereren. Onderzoekers zullen bij
de financiering van hun onderzoek in toenemende mate afhankelijk worden van Europese
subsidies. De UGent onderkent de veranderende situatie in Europa.
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Op het eerste gezicht gelijken de gekozen thema’s sterk op elders bepaalde speerpunten. De
zeer brede terminologie verdoezelt mogelijk een scherpe focus. De commissie merkt op dat
de gekozen speerpunten niet expliciet verbonden zijn met sociale en humane wetenschappen
en waarschuwt voor de gevolgen hiervan op lange termijn.

Interdisciplinair onderzoek
De UGent heeft de aanbeveling van 2004 ter harte genomen en schenkt nu aandacht
aan interdisciplinaire projectaanvragen, zoals blijkt uit haar speerpuntenbeleid en
de toekomstige oprichting van een interdisciplinaire werkgroep naast de drie bestaande werkgroepen.
De commissie juicht deze ontwikkelingen toe.

Loopbaanbeleid
De UGent wenst zich te profileren als een open instelling die extern toptalent aantrekt en eigen talent uitstuurt. Dit heeft o.a. geleid tot initiatieven specifiek gericht
op jonge onderzoekers en externe/buitenlandse onderzoekers. De UGent heeft
veelbelovende kwaliteitsbevorderende maatregelen ingevoerd. In 2007 werden vijf
Doctoral Schools opgericht, niet alleen ter verbetering van de opleiding van jonge
onderzoekers, maar ook om hen beter voor te bereiden op wetenschappelijke en
andere posities buiten de universiteit.
In 2010 werd een vormingssessie over wetenschappelijke integriteit georganiseerd
in het kader van de opleiding binnen de Doctoral Schools.
De commissie waardeert deze initiatieven en vindt het een goede ontwikkeling dat in
vergelijking met 2004 beduidend meer aandacht besteed wordt aan het loopbaanbeleid.

Internationalisering en samenwerking
De UGent voert een open rekruteringsbeleid bij het aanstellen van nieuwe medewerkers; berichten over vacatures worden internationaal verspreid. De UGent stelt
vast dat het percentage niet-UGent onderzoekers onder de aanvragers voor een
BOF-ZAP of tenure track mandaat de laatste jaren steeds meer dan 50 bedraagt.
Het onthaalbeleid van de UGent gericht op buitenlandse onderzoekers werd uitgebreid en verbeterd. De UGent neemt initiatieven om de externe zichtbaarheid
en de aantrekkelijkheid van de UGent als werkgever te vergroten. Om internationalisering aan te moedigen, geeft zij incentives voor internationale onderzoeksprogramma’s en voor het coördinatorschap van omvangrijke internationale onderzoeksprojecten.
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De UGent en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) hebben in juni 2007 de eerste stappen gezet voor een structurele alliantie. Dit heeft concreet geleid tot een kaderovereenkomst inzake samenwerking rond de Doctoral Schools en de Doctoraatsopleiding en tot de oprichting van alliantieonderzoeksgroepen (vier tot nu).
De commissie stelt tevreden vast dat de UGent internationale en interuniversitaire
samenwerking nog steeds aanmoedigt en waardeert de concrete initiatieven die genomen
zijn om de internationalisering te bevorderen/aan te moedigen en buitenlandse onderzoekers
aan te trekken.

Publicatiebeleid
De UGent heeft een sterk gearticuleerd publicatiebeleid en zoekt hierin een evenwicht tussen kwantitatieve en kwalitatieve incentives. Publicaties tellen mee in het
interfacultaire allocatiemodel en zijn een voorwaarde voor de doctoraatstoelage.
Onderzoekers zijn verplicht om hun publicaties te deponeren in de institutionele
database. Recent heeft de UGent beslist om sterker in te zetten op Open Access.
De commissie uit haar waardering voor de concrete stimuli die de UGent aan onderzoekers
geeft om de kwaliteit van hun publicaties en de brede wetenschappelijke verspreiding van hun
werk prioriteit te geven.

Kwaliteitszorg van het onderzoek
Bibliometrische evaluaties (o.a. de benchmarkingstudie van de onderzoeksoutput
van de UGent, en onderzoeksevaluatie op niveau van faculteiten en onderzoeksgroepen) en onderzoeksvisitaties voeden het debat over onderzoekskwaliteit en
laten de faculteiten reflecteren over de eigen onderzoekscultuur en -prestaties.
De UGent heeft aandacht voor de specifieke situatie van de humane wetenschappen inzake bibliometrie en is recent gestart met een onderzoeksvisitatie binnen de
faculteit Letteren en Wijsbegeerte als pilootproject in samenwerking met de Universiteit Antwerpen.
De UGent hecht nog steeds veel belang aan bibliometrische indicatoren als kwaliteitsparameter
en maatstaf voor internationale zichtbaarheid. Zoals aangegeven in het algemene deel
van dit rapport, plaatst de commissie kanttekeningen bij het te enthousiaste gebruik van
bibliometrische methoden. Deze bewijzen hun diensten, maar alleen ter ondersteuning
van de oordeelsvorming over grotere eenheden. Bibliometrische methoden kunnen niet
herleid worden tot het persoonlijke vlak. De commissie kijkt uit naar de resultaten van het
pilootproject binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte.

70

Universiteit Gent
Deel 3

Associatie Universiteit Gent
De UGent heeft een associatie gevormd met drie hogescholen (Hogeschool Gent,
Artevelde hogeschool en HOWEST (Hogeschool West-Vlaanderen)). Deze vier partners in de AUGent tellen respectievelijk 33.000 (UGent), 16.000, 10.000 en 4.800
studenten. De UGent heeft op verschillende vlakken initiatieven genomen om de
samenwerking op onderzoeksgebied via de associatie te bevorderen.
In de Onderzoeksraad van de UGent zetelen drie vertegenwoordigers van de hogescholen met raadgevende stem. Omgekeerd zetelen universitaire vertegenwoordigers in diverse onderzoeksgerelateerde raden en commissies van de hogescholen.
De IOF- en Herculesmiddelen worden op associatieniveau verdeeld en zijn toegankelijk voor alle onderzoekers van de AUGent.
De Associatie onderzoeksraad zet de beleidslijnen uit en legt vast hoe bepaalde financieringskanalen in het beleidskader worden ingepast. Voor de beoordeling van
ingediende projectvoorstellen vraagt de Associatie onderzoeksraad advies aan de
Hercules Expertenkamer, de Academiseringsraad en de IOF-raad.
Ter bevordering van de academisering van de hogeschoolopleidingen met academische gerichtheid werden diverse initiatieven genomen, zoals de financiering voor
associatieonderzoeksgroepen (44 in totaal) en voor associatieonderzoeksprojecten.
Het is niet de bedoeling om onderzoek te dupliceren, wel om de samenwerking
tussen universiteit en hogescholen te faciliteren en te bevorderen. De associatieonderzoeksgroepen zijn bottom-up tot stand gekomen en worden thematisch samengebracht. Tachtig procent van de hogeschoolonderzoekers zijn nu verbonden
aan een associatieonderzoeksgroep. Het totale onderzoek van de universiteit (het
niet-gerichte en het gerichte) wordt uitgebreid door een verdere focus op toegepast
onderzoek, terwijl toegang verkregen wordt tot het netwerk met Kleine en Middelgrote Ondernemingen (KMO’s) van de hogescholen, wat de valorisatie ten goede
komt. Hogeschoolonderzoekers kunnen aan de UGent een aanstelling verwerven
als gastprofessor met onderzoeksopdracht, waardoor ze toegang krijgen tot de universitaire financieringskanalen. Voor de samenwerkingsprojecten met de associatiepartners werd een zelfevaluatie instrument uitgewerkt om de kwaliteit van het
onderzoeksproces te garanderen.
De UGent is voorstander van een integratie van de academische hogeschoolopleidingen in de universiteit, maar waarschuwt wel voor de implicaties betreffende budget, personeel en onderzoeksfinanciering.
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De commissie merkt op dat de UGent de samenwerking met de hogescholen op onderzoeks
gebied goed gestructureerd heeft en duidelijk zicht heeft op het academiserings- en
integratieproces. Op meerdere vlakken werden initiatieven genomen om de samenwerking
tussen de UGent en de drie geassocieerde hogescholen op onderzoeksgebied te bevorderen
en te optimaliseren, zoals de financiering voor associatieonderzoeksgroepen en voor
associatieonderzoeksprojecten. Het instrument voor zelfevaluatie om de kwaliteit van deze
samenwerkingsprojecten te garanderen is waardevol.

Tot slot
De UGent kende de laatste jaren een sterke groei op verschillende vlakken (aantal studenten,
personeelsleden, doctoraten, publicaties, etc) en zette hierbij ook in op kwaliteit. Samenvattend
kan gesteld worden dat de UGent haar onderzoeksbeleid, in vergelijking met 2004, duidelijk
heeft bijgesteld en aangescherpt, en alles in het werk stelt om zich internationaal te profileren.
Diverse maatregelen zijn genomen om de internationale concurrentiepositie te versterken.
De vorming van speerpunten en een continue kwaliteitsanalyse dragen in belangrijke mate
hieraan bij. De genomen maatregelen lijken hun vruchten af te werpen.

72

Universiteit Gent
Deel 3

2.6. Universiteit Hasselt
Structuur onderzoeksmanagement
De Universiteit Hasselt (UHasselt) is in verband met interne en externe ontwikkelingen afgestapt van een structuur waarbij onderwijs en onderzoek afzonderlijk
worden aangestuurd door respectievelijk faculteiten en departementen en heeft gekozen voor een geïntegreerde aansturing van onderwijs en onderzoek door de faculteiten. Op 1 oktober 2009 werd de Nieuw Academische Structuur (NAS) ingevoerd.
De huidige organisatiestructuur vormt het onderwerp van deze evaluatie.
De onderzoeksraad heeft een zeer brede adviesbevoegdheid t.o.v. het universiteitsbestuur inzake het onderzoeks- en speerpuntenbeleid, de structuur van het onderzoek en de toewijzing van onderzoeksmiddelen (o.a. van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)). Het bureau van de onderzoeksraad (BOZR) bereidt de vergaderingen
van de onderzoeksraad voor. De Dienst Onderzoekscoördinatie staat in voor de
voorbereiding en de uitvoering van het onderzoeksbeleid in het algemeen en van de
ondersteuning van de onderzoeksraad in het bijzonder.
Onderzoeksgebonden onderwerpen worden eveneens behandeld in het College
van Decanen (CvD), het Adviescollege van Instituutsdirecteuren, de Faculteiten, de
Onderzoeksinstituten en de Thematische Onderzoeksclusters. Het recent opgerichte
CvD is het hoogste academische adviesorgaan van het universiteitsbestuur. Het CvD
geeft op voorstel van de onderzoeksraad advies over alle onderzoeksgebonden zaken en bekrachtigt de adviezen van de onderzoeksraad voor toekenning van onder
zoeksmiddelen en doctoraatsbeurzen uit het doctoraatsfonds. Het Adviescollege
van Instituutsdirecteuren adviseert het CvD over onderwerpen die rechtstreeks de
werking van de onderzoeksinstituten aangaan, zoals valorisatie, de werking van
Onderzoekscoördinatie en Tech Transfer en andere onderzoeksaangelegenheden.
Onderzoeksinstituten groeperen onderzoekers die in bepaalde speerpuntdomeinen het volledige onderzoeksspectrum bestrijken. In de thematische onderzoeks
clusters zijn onderzoekers, die in bepaalde thematische domeinen multidisciplinair
onderzoek verrichten, samengebracht, zonder dat de clusters noodzakelijk het hele
onderzoeksspectrum bestrijken.
Op het niveau van de Associatie Universiteit Hogescholen Limburg (AUHL) zijn
de raad van het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF-raad) en de Octrooi-adviesraad
actief. De IOF-raad adviseert de AUHL rechtstreeks over het IOF-beleid en de toewijzing van IOF-middelen voor projecten en mandaten. De Octrooi-adviesraad geeft
advies inzake het indienen van octrooi-aanvragen of andere beschermingsinitiatieven. De Dienst Tech Transfer UHasselt volgt de valorisatie van het onderzoek op en
ondersteunt de IOF- en Octrooiraad.
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De UHasselt heeft geen Commissie Wetenschappelijke integriteit en geen heldere
procedures ter bescherming van deze integriteit.
De commissie constateert dat in de recent doorgevoerde reorganisatie binnen de UHasselt
een relatief groot aantal gremia zich bezighoudt met onderzoeksaangelegenheden,
waarbij de commissie zich niet aan de indruk kan onttrekken dat de organisatie openstaat
voor belangenbehartiging. Inspraak van faculteiten, instituten en instituutsdirecteuren
bij onderzoeksbeleid kan gemakkelijk hiertoe leiden. Daarbij komt dat de onderzoeksraad
niet rechtstreeks het bestuur van de universiteit adviseert, maar dat haar adviezen en, nog
belangrijker, haar besluiten over middelentoekenningen lopen via het CvD; het hoogste
academische adviesorgaan. De commissie vraagt zich af of een dergelijke dominante rol van de
faculteiten niet op gespannen voet staat met oordelen over de kwaliteit van wetenschappelijk
onderzoek. De commissie adviseert de UHasselt na niet al te lange tijd de nieuwe structuur te
evalueren, rekening houdend met de door de commissie uitgesproken bezorgdheid.
De commissie merkt op dat de Dienst Onderzoekscoördinatie, ondanks de vele taken die hij
heeft, beperkt in omvang is (slechts drie VTE).
De commissie raadt de UHasselt aan om werk te maken van de oprichting van een
Commissie Wetenschappelijke Integriteit en een passend reglement ter bescherming van
deze integriteit op te stellen. Zij kan hiervoor eventueel een beroep doen op de ervaring van
andere universiteiten die hiermee reeds goede vorderingen gemaakt hebben.

Samenstelling en functioneren van de onderzoeksraad
De onderzoeksraad telt naast de voorzitter (de vice-rector onderzoek) twintig leden
die worden voorgedragen door de faculteitsraden (zestien) en de associatiefaculteiten (vier). De voordrachten worden getoetst aan formele criteria (bv. een aanstelling
van minstens 80 % en het aantal begeleide doctoraatsdiploma’s). Daarnaast dienen
de leden te beschikken over een stevig academisch dossier. In de onderzoeksraad
zijn drie vrouwen actief.
De onderzoeksraad vergadert steeds plenair en tracht zijn adviezen zoveel mogelijk
bij consensus te nemen. Er zijn geen deelcommissies.
De commissie stelt tevreden vast dat de UHasselt stappen heeft ondernomen om de kwaliteit
van de samenstelling van de onderzoeksraad beter te garanderen. De commissie mist
echter nog wel een duidelijke omschrijving van het (onderzoeks)profiel van de leden van de
onderzoeksraad.
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De voordrachten door faculteitsraden en associatiefaculteiten zorgen voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van disciplines en onderzoeksexpertise binnen de onderzoeksraad van
de UHasselt en de AUHL. Het is een goede zaak dat besluiten plenair genomen worden,
waardoor een goede afweging van de kwaliteit tussen disciplines, onder meer van belang bij
speerpuntvorming, mogelijk is.
De commissie vraagt de UHasselt om maatregelen te nemen ter verbetering van het gender
evenwicht in de onderzoeksraad.

Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
De UHasselt zet de onderzoeksmiddelen prioritair in binnen speerpuntdomeinen,
maar laat tevens ruimte voor innovatieve projecten van excellente en beloftevolle
onderzoekers. Bovendien kiest de UHasselt bewust voor een gecoördineerde inzet
van onderzoeksmiddelen.
De UHasselt maakt bij de BOF-financieringslijnen onderscheid tussen Grote Projecten (GP’s), het Methusalem-programma, Nieuwe Initiatieven (NI’s), Mandaten
(Postdoctorale Onderzoekers (PDO), tenure track en BOF-Zelfstandig Academisch
Personeel (BOF-ZAP)) en het Doctoraatsfonds (inclusief associatiebeurzen). Terwijl
de GP’s gericht zijn op onderzoeksgroepen met een hoogstaand wetenschappelijk
onderzoeksniveau, staan de NI’s ook open voor beloftevolle en innovatieve groepen.
Het Doctoraatsfonds kent individuele doctoraatsbeurzen toe aan excellente kandidaten. Met de BOF-middelen worden eveneens apparatuur, doctoraatsbeurzen in
het kader van bilaterale wetenschappelijke samenwerking en korte verblijven van
buitenlandse onderzoekers gefinancierd.
De wetenschappelijke productiviteit en de dimensie van de onderzoeksgroep zijn
belangrijke criteria bij de evaluatie van GP’s en NI’s. Enkel bij het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) ingediende projectvoorstellen of postdoctorale
mandaten worden in overweging genomen voor NI’s en PDO’s. De ingediende projecten en mandaten worden geëvalueerd op basis van een kwaliteitsanalyse van de
onderzoeksgroep/onderzoeker en peer review van interne/externe deskundigen. De
selectieprocedure wordt telkens afgestemd op de financieringslijn.
De UHasselt hecht belang aan transparantie van de selectieprocedure, de besluitvorming en de terugkoppeling van de beslissing.
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De UHasselt werkt met een overzichtelijk aantal financieringslijnen. Bij het onderzoeksbeleid
van de UHasselt worden de onderzoeksmiddelen ingezet op een beperkt aantal thema’s, waarbij
flexibiliteit, mogelijkheden scheppend voor excellente jonge onderzoekers en vernieuwing in
het onderzoek, centraal staat. Ook zoekt de UHasselt samenwerking met andere instellingen,
zoals de Universiteit Antwerpen, in programma’s waarbij deskundigheden complementair
zijn en het geheel dus versterken. Dit is verstandig beleid. De commissie vindt het een goede
keuze dat de UHasselt het programma Bilaterale Wetenschappelijke Samenwerking exclusief
richt op de gezamenlijke begeleiding van buitenlandse PhD studenten. Op deze wijze draagt
de UHasselt via ‘science sharing’ bij tot capaciteitsopbouw in de partnerinstellingen en wordt
tegelijkertijd een verhoging van het aantal gezamenlijke doctoraten gerealiseerd.
De koppeling van beoordelingsprocedures voor NI’s en PDO’s aan die voor externe
financieringskanalen (zoals het FWO) is een verstandige beslissing, omdat ze enerzijds
bijdraagt aan de objectiviteit van het beoordelingsproces en anderzijds de procedurelast voor
de UHasselt vermindert.

Tenure track
Het tenure trackbeleid binnen de UHasselt is erop gericht om door een zorgvuldig
en streng selectiebeleid zeer getalenteerde wetenschappers aan te trekken en te behouden. De nieuwe docenten starten doorgaans in het tenure track systeem,.
Een tenure track commissie houdt jaarlijks functioneringsgesprekken met de tenure
track docent. Na een stageperiode van vijf jaar evalueert de tenure track commissie
de docent aan de hand van de vooraf vastgelegde en overeengekomen criteria in de
tenure track overeenkomst. Een positieve evaluatie leidt tot een vaste benoeming
als hoofddocent. Tenure track docenten worden aangesteld in relatie tot het aantal
beschikbare ZAP-plaatsen ten laste van de werkings- of BOF-middelen.
De UHasselt heeft het tenure track systeem goed uitgewerkt. De commissie waardeert de
jaarlijkse functioneringsgesprekken.

Koppeling onderwijs – onderzoek
De UHasselt heeft recent gekozen voor een geïntegreerde aansturing van onderwijs
en onderzoek door de faculteiten, wat geresulteerd heeft in een Nieuwe Academische Structuur (zie ook structuur onderzoeksmanagement).
De koppeling tussen onderwijs en onderzoek is naar de mening van de commissie met dit
beleid gegarandeerd.
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Top-down sturing en speerpuntenbeleid
De UHasselt heeft een lange traditie in speerpuntvorming opgebouwd. Een bundeling van onderzoekscapaciteit wordt noodzakelijk geacht om binnen het internationale onderzoeksgebeuren een betekenisvolle rol te kunnen spelen. Concreet
worden de GP’s en het Methusalem-programma ingezet ter ondersteuning van het
speerpuntenbeleid van de UHasselt. De BOF-ZAP mandaten worden toegewezen
aan vooraf bepaalde wetenschapsdomeinen die aansluiten bij de gekozen onderzoeksspeerpunten. Tenslotte wordt gestreefd naar aansluiting van het onderzoek
van de hogescholen bij de UHasselt-speerpunten. Voor de ontwikkeling van het biomedisch onderzoek acht de UHasselt het ontbreken van een Academisch Zieken
huis in Hasselt als een groot gemis.
De UHasselt kiest dus bewust voor een gecoördineerde inzet van onderzoeks
middelen. Dit blijkt onder meer ook uit de volgende voorbeelden. In het kader van
het Doctoraatsfonds krijgen de onderzoeksgroepen extra werkingsmiddelen indien
de doctoraatsbursaal een extern mandaat verwerft. BOF-, Hercules- en externe middelen worden gecoördineerd ingezet voor onderhoud en vernieuwing van het apparatuurpark van de UHasselt.
De commissie vindt het uitstekend beleid dat de UHasselt, rekening houdend met de
schaalgrootte, kiest voor een gecoördineerde inzet van de onderzoeksmiddelen, niet alleen bij
de speerpuntvorming, maar ook bij andere onderzoeksactiviteiten (zie ook financieringslijnen,
beoordeling en opvolging). Dit getuigt van een doordacht optimalisatiebeleid.

Interdisciplinair onderzoek
De UHasselt werkt met onderzoeksinstituten en thematische onderzoeksclusters
(zie ook structuur onderzoeksmanagement). In de onderzoeksinstituten vullen fundamenteel en toegepast onderzoek betreffende speerpuntdomeinen elkaar aan. Thematische onderzoeksclusters groeperen onderzoekers die in bepaalde thematische
domeinen multidisciplinair onderzoek uitvoeren. Onderzoeksinstituten werken samen rond thematische kerndomeinen en zijn per definitie interdisciplinair.
De commissie constateert met genoegen dat het interdisciplinair onderzoekt zich aan de
UHasselt langs natuurlijke weg ontwikkelt.

Loopbaanbeleid
De UHasselt streeft naar een goede omkadering voor de voorbereiding van doctoraatsproefschriften en de opvolging van de voortgang van het doctoraatswerk.
Initiatieven zoals het opstellen van één doctoraatsreglement voor doctoraten van
de UHasselt en de Transnationale Universiteit Limburg (tUL) en de uitbreiding en
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optimalisatie van het aanbod aan workshops, lezingen en opleidingen voor jonge
onderzoekers dragen hiertoe bij. De UHasselt geeft ook aan binnenkort met de oprichting van een Doctoral School een aanvang te maken.
In de loop van 2010 wenst de UHasselt acties te ondernemen om haar Human Resource (HR)-beleid te actualiseren, met specifieke aandacht voor ethische en professionele aspecten, rekrutering, werkvoorwaarden, sociale zekerheid en opleiding.
De commissie waardeert de initiatieven ter bevordering van de kwaliteit van het doctoraats
traject en is van mening dat de Doctoral School de omkadering van PhD studenten verder zal
verbeteren.
De commissie kijkt uit naar de toekomstige initiatieven inzake het HR-beleid.

Internationalisering en samenwerking
De UHasselt hecht veel belang aan nationale en internationale netwerkvorming, zodat
de krachten worden gebundeld en de eigen specialisaties worden ingebed in grotere
samenwerkingsverbanden. Concreet wordt gewezen op de tUL, de samenwerking met
andere Vlaamse universiteiten zoals de Universiteit Antwerpen (Methusalem-programma) en de Katholieke Universiteit Leuven (bv. onderzoeksinstituut I-Biostat), de grensoverschrijdende samenwerking in het kader van de Aken-Luik-Maastricht-uitwisseling
(ALMA) en de Eindhoven-Luik-Aken triangle (ELAt) en de samenwerking met de regionale ziekenhuizen.
De UHasselt is lid geworden van de United Kingdom Research Office (UKRO).
UKRO verspreidt recente informatie over Europese onderzoeksfinanciering en staat
de UHasselt ook bij in geval van concrete vragen of problemen i.v.m. deze financiering. Deze informatie wordt gebruikt om jonge onderzoekers van de UHasselt te
informeren over de Europese financieringsmogelijkheden.
De commissie stelt met tevredenheid vast dat de UHasselt voortgaat met het uitgebreid
inzetten op nationale en internationale samenwerking, zowel op het gebied van onderzoek
als van onderwijs.

Kwaliteitszorg van het onderzoek
Inzake de kwaliteitszorg van het onderzoek verwijst de UHasselt naar de ex ante evaluatie van onderzoeksprojecten (zoals GP’s en NI’s) op basis van outputindicatoren en
peer review en de jaarlijkse interne evaluatie van de onderzoeksprestaties van onderzoek
groepen, waarbij de omvang van de wetenschappelijke publicaties een belangrijke rol
speelt. De UHasselt streeft naar een gestructureerde externe evaluatie van het onderzoek.
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De commissie stelt vast dat de UHasselt nog steeds sterk leunt op kwantitatieve en/
of bibliometrische indicatoren als objectieve criteria en vraagt om deze steeds met
de nodige voorzichtigheid te gebruiken bij de beoordelingen van projectaanvragen,
bevorderingsaanvragen etc. Bibliometrische indicatoren hebben eigenlijk alleen geldigheid bij
de beoordeling van grotere gehelen en kunnen niet op persoonlijk vlak gehanteerd worden.
De commissie moedigt de ontwikkeling van een gestandaardiseerd extern evaluatiesysteem
aan. De commissie stelt zich de vraag of voor dergelijke externe evaluaties niet een regionaal
Vlaams standaard protocol opgesteld moet worden (zie hoofdstuk 1. Algemene conclusies en
aanbevelingen).

Associatie Universiteit & Hogescholen Limburg
De UHasselt vormt samen met de XIOS Hogeschool Limburg en de Provinciale
Hogeschool Limburg de Associatie Universiteit & Hogescholen Limburg (AUHL) en
telde in 2009-2010 een totaal van 9.814 studenten, waarvan 2.726 aan de universiteit en 5.391 (inclusief met schakelprogramma’s) aan de hogescholen voor een professionele bachelorsopleiding. De UHasselt neemt verschillende initiatieven om de
samenwerking met de hogescholen op onderzoeksgebied te bevorderen.
De twee geassocieerde hogescholen hebben zitting in de onderzoeksraad (vier) als
effectieve leden en in het bureau van de onderzoeksraad.
Met het oog op een optimale organisatie van de academisering, zijn de academiserende hogeschoolopleidingen ondergebracht in vier associatiefaculteiten, die onder
de gedeelde verantwoordelijkheid van de UHasselt en de betrokken hogescho(o)
l(en) vallen. De associatiefaculteiten zijn bevoegd voor de opvolging en bijsturing
van het academiseringsproces en stellen hiervoor een strategisch plan op met betrekking tot inhoudelijke focus, personele en financiële middelen, infrastructuur,
integratie van onderzoek en onderwijs, etc. Twee van de associatiefaculteiten zijn
opgericht in samenwerking met de Associatie K.U.Leuven.
Om de academisering van de hogeschoolopleidingen binnen de AUHL te begeleiden,
financierde de UHasselt sinds 2003 reeds zestien doctoraatsbursalen (via de BOF-programma’s doctoraatsfonds en associatiebeurzen) die een doctoraat voorbereiden rond
onderzoeksthema’s waarvoor binnen de hogescholen onderzoeksexpertise bestaat of
die aansluiten bij de onderzoeksspeerpunten van de UHasselt. In de associatiefaculteiten heeft de UHasselt sinds 2006-2007 vier docenten deeltijds aangesteld. Het onderzoek in de associatiefaculteiten sluit aan bij de speerpunten van de UHasselt.
Met deze initiatieven hoopt de UHasselt het onderzoeksspectrum uit te breiden met
onderzoek dat traditioneel aan de hogescholen wordt uitgevoerd.
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De commissie merkt op dat de UHasselt erin geslaagd is om een constructieve en positieve
samenwerking met de hogescholen te realiseren, hierbij het speerpuntenbeleid van de
universiteit niet uit het oog verliezend. Dit is een goede ontwikkeling ter verbreding van het
onderzoeksspectrum. De commissie vraagt zich wel af of een bijdrage van de gezamenlijke
onderzoeksfinanciering vanuit de BOF-middelen niet ten koste gaat van het niet-gerichte
(fundamentele) onderzoek. Is het niet aangewezen deze gezamenlijke onderzoeksactiviteit
mede te financieren uit de IOF-middelen?

Tot slot
De commissie constateert met genoegen dat de UHasselt een helder onderzoeksbeleid voert,
waarbij verder ingezet wordt op speerpuntvorming, gecoördineerde inzet van middelen en
het aangaan van samenwerkingsverbanden. Ook de associatie neemt goede vormen aan. De
commissie plaatst wel vraagtekens bij de recent doorgevoerde reorganisatie en vraagt zich af
of, onder andere door de grote invloed van de faculteiten en de verminderde invloed van de
onderzoeksraad, belangenbehartiging een goed kwaliteitsoordeel niet in de weg staat.
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2.7. Vrije Universiteit Brussel
Structuur onderzoeksmanagement
De onderzoeksraad aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) formuleert voorstellen
inzake het algemene beleid en de organisatie aan de universiteit op het vlak van het
wetenschappelijk onderzoek, de ontwikkelingssamenwerking en de wetenschapscommunicatie. Meer specifiek waakt de onderzoeksraad over de kwaliteit van het
onderzoek en het statuut van de onderzoeker aan de VUB. Daarnaast formuleert
de onderzoeksraad voorstellen over de verdeling van het totaal beschikbare VUB
budget voor wetenschappelijk onderzoek en over de VUB onderzoeksbegroting
en formuleert zij adviezen bij de VUB projectvoorstellen in het kader van externe
programma’s voor wetenschappelijk onderzoek, ontwikkelingssamenwerking en
wetenschapscommunicatie. De onderzoeksraad is het adviesorgaan van de Raad
van Bestuur van de VUB inzake onderzoek.
Het bureau van de onderzoeksraad (BOZ) bereidt de werkzaamheden van de onderzoeksraad voor. Drie permanente adviessubcommissies voor de domeinen Humane
Wetenschappen (HW), Basis-, Natuur- en Toegepaste Wetenschappen (BNTW) en
Biomedische Wetenschappen (BW) worden door het BOZ ingeschakeld bij de evaluatie van projectaanvragen.
Er is een Werkgroep Wetenschapscommunicatie die de informatievoorziening
omtrent het VUB onderzoek bevordert en de mediacontacten ondersteunt.
Recent werd het domein ontwikkelingssamenwerking, vroeger behorend tot de bevoegdheid van de onderzoeksraad, ondergebracht in een nieuwe structuur met een
Academische Raad voor Internationalisering & Mobiliteit (ARIM) ondersteund door
de administratie voor International Relations & Mobility (IRMO). De onderzoeksraad geeft nog wel adviezen betreffende onderzoeksgebonden materies in het domein ARIM/IRMO.
In het kader van de alliantie met de Universiteit Gent (UGent) werden aan de VUB
drie Doctoral Schools opgericht, die ondersteund worden door de Centrale Doctoraatsbegeleiding.
Tot de bevoegdheid van de vice-rector Onderzoek behoort ook het voorzitterschap van
de Commissie Kennis, Innovatie & Technologie Transfer (KITT) die adviseert over kennis- en technologietransfer en acties die dit ondersteunen. De Commissie KITT is een
door de VUB ingesteld academisch adviesorgaan. De Raad voor Strategisch Basisonderzoek met economische finaliteit, de raad voor het Industrieel Onderzoeksfonds (IOFraad), beheert het IOF, werkt het beleid ter zake uit, stippelt de zwaartepuntvorming uit,
adviseert over de besteding van IOF-middelen en geeft vervolg aan de bij het strategisch
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basisonderzoek behaalde resultaten. De IOF-raad is een door de overheid opgelegd
orgaan. De Commissie KITT en de IOF-raad spitsen zich toe op valorisatie van het
onderzoek en kennen hun eigen regelgeving, subsidiëringskanalen en evaluaties.
Het Bureau Onderzoek Associatie Brussel (BOAB) treedt op als adviesorgaan inzake
onderzoeksaangelegenheden op associatieniveau (academisering van twee-cycli
hogeschoolopleidingen, formuleren van meerjarenplan inzake onderzoeksbeleid op
associatieniveau, evaluatie en selectie van gezamenlijke onderzoeksprojecten in de
academiseringsfase van de Erasmushogeschool Brussel, etc).
De Onderzoeksraad van het Universitair Ziekenhuis Brussel (UZBrussel) (UZOR)
coördineert, ondersteunt en volgt de onderzoeksactiviteiten binnen het UZBrussel
op. Hij wordt hierin ondersteund door de UZBrussel Cel Onderzoeksmanagement
(UZCOM) en heeft structurele banden met de R&D afdeling van de VUB.
De vice-rector Onderzoek is een sleutelfiguur in het communicatieproces rond
onderzoek binnen en buiten de instelling.
De onderzoeksactiviteiten aan de VUB worden administratief ondersteund en gecoördineerd door het departement R&D, dat bestaat uit vier interagerende cellen,
m.n. Onderzoekscoördinatie (OZC), Technology Transfer Interface (TTI), Expertisecel Wetenschapscommunicatie en Centrale Doctoraatsbegeleiding (DocBe). De Cel
Onderzoekscoördinatie ondersteunt het onderzoeksbeleid van de universiteit, de
associatie en van het UZBrussel.
De commissie constateert dat de onderzoeksraad van de VUB een zeer ruime bevoegdheid
heeft, zowel op het vlak van het onderzoeksbeleid (wetenschappelijk onderzoek,
ontwikkelingssamenwerking, wetenschapscommunicatie, kwaliteit van het onderzoek,
statuut van de onderzoeker) als op het vlak van toekenning van onderzoeksmiddelen (totaal
beschikbare VUB budget voor wetenschappelijk onderzoek, dus niet enkel de BOF-middelen).
Ook de IOF-raad heeft zeer uitgebreide bevoegdheden. Er zijn dus binnen de universiteit
meerdere gremia die zich met onderzoeksactiviteiten en onderzoeksbeleid bezig houden,
maar de commissie heeft de indruk dat het geheel goed georganiseerd is.
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Ten opzichte van de situatie in 2004, zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de structuren
van het onderzoeksmanagement (domein ontwikkelingssamenwerking, IOF-raad, BOAB,
UZOR). Dit wijst erop dat de VUB de bestaande structuren ook regelmatig evalueert en,
indien nodig, aanpassingen doorvoert. De commissie merkt op dat de structuren voor
onderzoeksbeleid en –beoordeling helder opgebouwd zijn, met duidelijke afbakening van de
verschillende taakdomeinen. De koppeling tussen de verschillende activiteitsdomeinen en de
terugkoppeling naar het universitair bestuur worden tevens gewaarborgd door de centrale
rol van de vice-rector Onderzoek (die automatisch ook voorzitter van de onderzoeksraad is).
Goed functioneren van de diverse organen is mogelijk door de uitgebreide administratieve
ondersteuning via specifieke cellen van de afdeling R&D.
De commissie merkt op dat in vergelijking met 2004 niet meer gesproken wordt over een
specifieke adviescommissie voor disciplineoverschrijdend onderzoek die de interdisciplinaire
projectaanvragen behandelt.
De commissie constateert dat de VUB niet beschikt over een specifieke commissie
wetenschappelijke integriteit. De VUB beschikt sinds 2002 echter wel over een bevoegd orgaan
en een procedure voor de behandeling van vermoedens van wetenschappelijk wangedrag.

Samenstelling en functioneren van de onderzoeksraad
De onderzoeksraad is het specifieke adviesorgaan van de Raad van Bestuur van
de VUB met betrekking tot alle onderzoeksgebonden onderwerpen. De vicerector Onderzoek is automatisch voorzitter van de onderzoeksraad en verzekert goede communicatie met het universitair bestuur. De onderzoeksraad ontvangt adviezen van de drie disciplinegerichte subcommissies en van de faculteiten via de facultaire vertegenwoordigers. Een evenwichtige vertegenwoordiging
van de verschillende onderzoeksdisciplines in de onderzoeksraad wordt bereikt
via de voordrachten per faculteit (tweemaal acht) en per domein (drie) voor de
negentien effectieve leden van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) in
de onderzoeksraad. De drie leden van de Erasmushogeschool zijn eveneens effectief lid. Sinds 2008 wordt bij de voordrachten rekening gehouden met kwaliteitsvereisten en genderevenwicht. Het onderzoekdossier van de leden van de
onderzoeksraad wordt als kwaliteitsvereiste onderworpen aan een toetsing volgens
de ZAP-opdrachtsmatrix. Deze matrix omvat een onderwijs- en onderzoeksluik.
Het onderzoeksluik geeft aan welke onderzoeksoutput dient te worden beschouwd,
gedifferentieerd naar discipline en graad (vandaar ‘matrix’).
Tot de leden met raadgevende stem behoren de regeringscommissaris, de afgevaardigde van Financiën, de Algemeen Directeur, de Algemeen Financieel Directeur, decanen, voorzitter van de werkgroep Wetenschapscommunicatie en verteVrije Universiteit Brussel 83
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genwoordigers van het Assisterend Academisch Personeel (AAP) (twee), van het
Administratief en Technisch Personeel (ATP) (één) en van de studenten (twee). Via
raadgevende leden en leden van de Associatiepartner wordt de deelname aan de
besluitvorming van de verschillende geledingen van de universitaire gemeenschap
gegarandeerd en wordt gezorgd voor een goede communicatie met gerelateerde
organen, zowel intern als extern.
De facultaire vertegenwoordigers in de onderzoeksraad zorgen voor een evenwichtige
vertegenwoordiging van de verschillende onderzoeksdisciplines in de raad en voor een koppeling
tussen het universitaire en facultaire beleid. De commissie waardeert zeer de expliciete toetsing
van de kwaliteit van de onderzoeksraadsleden en de aandacht besteed aan het genderevenwicht.
De onderzoeksraad kent een gelijke vertegenwoordiging mannen/vrouwen.
De commissie waardeert het initiatief van de BOZ om jaarlijks een dag te reserveren voor een
discussie of brainstorming in het kader van het te voeren onderzoeksbeleid.
Wel vraagt de commissie zich af of zo’n groot aantal adviserende leden, deels met eigenbelang,
een goed functioneren van de raad niet in de weg staan wanneer kwaliteitsoordelen
uitgesproken moeten worden.

Financieringslijnen, beoordeling en opvolging
De onderzoeksraad van de VUB beschikt over een brede waaier van financieringscategorieën om de evolutie van onderzoeksteams naar excellentie op verschillende
niveaus te ondersteunen. Via het BOF worden de volgende financieringslijnen onderscheiden: onderzoeksmandaten op ZAP-niveau en Sabbatical Leaves, Methusalem
financiering, Geconcerteerde Onderzoeksacties (GOA), Horizontale Onderzoeksacties
(HOA, voor vernieuwende, multidisciplinaire projecten), BOF-onderzoeksprojecten,
mandaten en projecten in het kader van internationale wetenschappelijke samenwerking en interne beleidsondersteunende en –voorbereidende studies. Doel, criteria en
procedure worden telkens aangepast aan de betreffende financieringscategorie.
De BOF-middelen voor onderzoeksmandaten op ZAP-niveau, HOA en onderzoeksprojecten worden via het allocatiemodel van de onderzoeksraad (OZRrichtpercentages) verdeeld over de domeinen HW, BNTW en BMW. De volgende
criteria worden bij deze verdeling in beschouwing genomen: aantal masterdiploma’s
en doctoraatsdiploma’s, werkingsmiddelen en externe onderzoeksinkomsten. Na
de positieve evaluatie van het model in 2006 werd deze benadering gecontinueerd.
De VUB geeft aan dat momenteel een nieuw, sterker op prestatiecriteria gebaseerd
allocatiemodel uitgewerkt wordt, gericht op speerpuntvorming, schaalvergroting,
internationalisering en onderzoeksoutput.
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Bij de beoordeling van aanvragen voor onderzoekskredieten hanteren de onderzoeksraad en de adviessubcommissies criteria betreffende de wetenschappelijke
kwaliteit van het voorgestelde onderzoek (methode, originaliteit, haalbaarheid),
vastgesteld via externe deskundigen, en de draagkracht/wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoeksteam of van de onderzoeker, aangetoond op basis van publi
caties en andere indicatoren van wetenschappelijke kwaliteit, veelal vastgesteld
door externe deskundigen. In een aantal financieringscategorieën kunnen beleidsmatige overwegingen, aangereikt via interne referees/adviezen, een rol spelen. Een
parallelle externe aanvraag is een positief element bij de beoordeling van BOFprojectaanvragen. De adviessubcommissies beschikken over een grote autonomie
en kunnen bijkomende stimuli inbouwen.
De VUB hecht belang aan transparantie van de selectieprocedure, de besluitvorming
en terugkoppeling van de besluitvorming naar de aanvragers. Via verschillende mechanismen wordt verslaggeving (wetenschappelijk verslag, rapport) verwacht met
betrekking tot de resultaten behaald met verkregen onderzoeksfinanciering.
De commissie is, net als de vorige commissie die de evaluatie in 2004 uitvoerde, van
mening dat de a priori verdeling van middelen over de drie adviescommissies zorgvuldig en
verantwoord gebeurt. In de toewijzing zijn stimulansen opgenomen voor de begeleiding van
PhD-studenten en voor externe fondsenwerving. Hoewel publicaties en bibliometrische
methoden niet in beschouwing genomen worden bij de toewijzing van middelen binnen
de domeinen, heeft de commissie de indruk gekregen dat ook deze toewijzing zorgvuldig
gebeurt. Het wordt als positief ervaren dat hierbij frequent gebruik gemaakt wordt van
externe deskundigen. De commissie kijkt uit naar het nieuwe in ontwikkeling zijnde model
voor toewijzing van middelen.
Wel wijst de commissie er op dat in de thans gevolgde procedures geen kwaliteitsvergelijking
tussen domeinen, of delen daarvan, plaatsvindt. Naar de mening van de commissie is een
dergelijke vergelijking essentieel, wanneer de VUB tot speerpuntvorming over wil gaan.
De middelen zijn immers beperkt! De commissie ziet met belangstelling tegemoet hoe de
universiteit hiermee omgaat, mede gelet op de grote autonomie van de adviescommissies.
De onderzoeksraad is verantwoordelijk voor een groot aantal financieringslijnen, waaronder
zich ook veel kleinere lijnen bevinden. De commissie heeft hierbij kanttekeningen geplaatst.
In de discussie met de vertegenwoordigers van de VUB bleek echter dat de onderzoeksraad
niet veel tijd besteedt aan de kleinere lijnen en dat deze centraal administratief afgehandeld
worden op basis van eenvoudige parameters en niet behandeld worden op het niveau van de
onderzoeksraad. De commissie is het eens met deze procedure.
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Tenure track
De tenure track reglementering is nog in ontwikkeling aan de VUB. Het tenure track
instrument zal deel uitmaken van het instrumentarium en onderzoeksbeleid van de
faculteiten. Mogelijk zullen de faculteiten verschillend omgaan met de randvoorwaarden van het BOF-besluit (zoals geen minimumanciënniteit, wel een maximumanciënniteit van zeven jaar postdoctorale ervaring).
De commissie constateert dat de VUB voorzichtigheid betracht bij de invoering van het tenure
track systeem. Toch adviseert de commissie de VUB enige haast te maken met de invoering
van dit systeem, gezien ook de internationale ontwikkelingen. Hoewel de faculteiten, mede
gelet op de indaling, een essentiële rol spelen bij het tot stand brengen van een tenure track
programma, is de commissie van mening dat dit instellingsbeleid dient te zijn.

Koppeling onderwijs – onderzoek
De VUB geeft aan dat het nieuwe basisallocatiemodel van de overheid, dat zowel
onderwijs- als onderzoeksparameters omvat, de koppeling tussen onderwijs en
onderzoek versterkt.
De onderzoeksraad wijst op de noodzaak om keuzes te maken in het onderwijsaanbod en om de onderwijsbelasting te beperken tot proporties die de ontwikkeling van een onderzoeksportfolio niet in de weg staan. Omgekeerd wijst de VUB op
een spanningsveld bij opleidingen steunend op topgroepen op onderzoeksvlak maar
met weinig studenten. Dit schept problemen bij lange termijnaanstellingen binnen
het ZAP-kader, omdat deze gekoppeld zijn aan de onderwijsprogramma’s.
De commissie constateert dat er een goede koppeling is tussen onderwijs en onderzoek en
onderkent de geschetste problematiek.

Top-down sturing en speerpuntenbeleid
In het kader van het Algemeen Strategisch Plan wordt door het universiteitsbestuur
aan de faculteiten gevraagd om strategische keuzes te maken, gekoppeld aan personeels- en onderwijsbeleid (gecombineerde bottom-up en top-down benadering). De
onderzoeksraad selecteert indirect speerpunten op aanvraag- en kwaliteitsbasis bij de
lange termijnfinanciering programma’s (GOA). Daarnaast worden systematisch adviezen gegeven over speerpuntvorming binnen de faculteiten op basis van de resultaten
van de disciplinegewijze onderzoeksevaluaties (zie kwaliteitszorg van het onderzoek).
De commissie constateert dat een begin gemaakt is met speerpuntvorming via de weg van de
geleidelijkheid; een combinatie van bottom-up en top-down. De commissie wenst de VUB
succes bij de verdere ontwikkeling van dit, naar haar mening, belangrijke aandachtspunt.
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Interdisciplinair onderzoek
In 2002 is de VUB gestart met een specifiek programma voor interdisciplinair onder
zoek: de Horizontale Onderzoeksacties (HOA). Na een positieve evaluatie in 2009 werd
dit programma voortgezet. De periode van toekenning is wel veranderd: van ‘twee jaar,
verlengbaar’ naar ‘in principe vier jaar, mits positieve tussentijdse evaluatie’.
De commissie vindt dit een goede ontwikkeling.

Loopbaanbeleid
Vanaf 2003 werden verschillende maatregelen genomen ter verbetering van de
begeleiding van PhD-studenten: een ombudspersoon voor PhD-studenten werd
aangesteld en een toelage per afgelegd doctoraat voor de promotor werd ingesteld.
Vanaf 2008 werd de doctoraatsopleiding opnieuw ingericht en wordt nu georganiseerd door drie Doctoral Schools.
Excellente onderzoekers worden via een apart contingent VUB mandaten in staat
gesteld om zich gedurende tien jaar nagenoeg volledig aan onderzoek te wijden.
Dit onderzoekscontingent betekent een belangrijke stimulans voor het onderzoek
in het algemeen, verruimt de mogelijkheden om een onderzoekscarrière aan de universiteit uit te bouwen en maakt het mogelijk om personeelsbeleid te voeren op het
onderzoeksvlak.
De ZAP-opdrachtmatrix met een onderzoeks- en onderwijsluik ondersteunt de evaluatie van onderzoeksdossiers van individuele onderzoekers. Met deze matrix worden uniforme criteria en richtwaarden aangeboden voor evaluaties op verschillende
niveaus (faculteiten, onderzoeksraad, etc), gedifferentieerd volgens graad en discipline. De relevante onderzoeksindicatoren betreffen zowel publicaties als projecten.
De VUB geeft aan dat een beleid rond emeriti in opmaak is, onder andere naar aanleiding van de grants van de European Science Foundation (ESF) die ook openstaan
voor emeriti.
De commissie stelt tevreden vast dat de VUB de doctoraatsbegeleiding en de omkadering door
Doctoral Schools weer hoog op de agenda heeft geplaatst en dat de genomen maatregelen
de gewenste resultaten opleveren.
Ook op andere vlakken toont de VUB aan dat zij werk maakt van de uitbouw van een
loopbaanbeleid, zoals vorm gegeven door het aparte contingent VUB onderzoeksmandaten,
de ontwikkeling van de ZAP-opdrachtsmatrix en het toekomstig beleid rond emeriti. Dit zijn,
naar de mening van de commissie, zeer goede initiatieven en ontwikkelingen.
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Internationalisering en samenwerking
Actuele aandachtspunten in het VUB beleid zijn onder andere een verhoogde deelname aan EU- en internationaal onderzoek en het vastleggen van prioriteiten inzake internationale samenwerking. Het nieuwe OZR-allocatiemodel zal meer gericht
worden op internationalisering. In 2006 werd een richtlijn opgesteld aangaande internationale verspreiding van advertenties voor vacatures.
De VUB en de Universiteit Gent (UGent) hebben in juni 2007 de eerste stappen gezet voor een structurele alliantie. Dit heeft concreet uitwerking gehad bij de vorming
van Doctoral Schools en doctoraatsbegeleiding aan de VUB. Ook zijn gezamenlijke
onderzoeksprojecten in voorbereiding.
De commissie constateert dat de VUB toont dat zij zich bewust is van haar positie in
Vlaanderen en in ruimere zin in Europa. Zij zet in op internationalisering, wat naar de mening
van de commissie een goede ontwikkeling is.

Kwaliteitszorg van het onderzoek
Het onderzoeksbeleid van de VUB is sterk gericht op kwaliteitsbewaking en kwaliteitsondersteuning, niet door het onderzoek thematisch te sturen, maar wel door de
kwaliteit van de onderzoekers en onderzoeksteams te bevorderen via verschillende
instrumenten.
De VUB kent sinds 1997 een uitgebreid systeem van disciplinegewijze onderzoeks
evaluaties door (internationale) deskundigen. De evaluatierapporten worden aangewend in het kader van interne acties ter stimulering van de kwaliteit van het onder
zoek. Een remediërende werking wordt verwacht via de stimulans die uitgaat van
de raadgevingen van de deskundigen aan de teams. De gedetailleerde resultaten per
team worden vertrouwelijk behandeld. Ook wordt regelmatig een ruime en grondige
bibliometrische studie verricht door een externe organisatie. Jaarlijks worden de
bibliometrische data, die een rol spelen bij de overheidsfinanciering, geanalyseerd.
De resultaten van de disciplinegewijze onderzoeksevaluaties en de bibliometrische
gegevens worden ook gebruikt voor de identificatie van relevante indicatoren per
discipline in het kader van de ZAP-opdrachtsmatrix. Wel wordt de nodige voorzichtigheid betracht bij de aanlevering van deze gegevens.
Ter bevordering van een goede onderzoekscultuur heeft de VUB profielen van goed
gedrag opgesteld voor de promotor, de onderzoeker en de peer reviewer. In 2002
werd reeds een procedure voor de behandeling van vermoedens van wetenschappelijk wangedrag ingevoerd in het reglement voor het Academisch Personeel (AP)
en in 2005 heeft de VUB het Europees handvest voor onderzoekers van de Europese
Commissie onderschreven.
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De VUB kent een sterke traditie in de kwaliteitszorg van het onderzoek en heeft deze
zorg de laatste jaren verder uitgebouwd. De commissie constateert met genoegen dat
de VUB bewust blijft kiezen voor periodieke externe evaluatie van het onderzoek en het
onderzoeksbeleid. De commissie constateert dat de VUB verstandig omgaat met de
vertrouwelijke adviezen ten behoeve van haar interne beleid. Ook vindt de commissie de
voorzichtigheid betracht bij het gebruik van bibliometrische gegevens een wijs besluit. De
commissie stelt vast dat de VUB een begin gemaakt heeft met het nemen van maatregelen
ter bescherming van de wetenschappelijke integriteit.

Universitaire Associatie Brussel
De VUB is enkel geassocieerd met de Erasmushogeschool Brussel (EhB). De Universitaire Associatie Brussel vertegenwoordigt ongeveer 9.200 universiteitsstudenten
en 4.200 hogeschoolstudenten. De hogeschoolpartner is effectief vertegenwoordigd
in de onderzoeksraad. De samenwerking tussen de onderzoeksraad van de VUB
en de onderzoeksraad van de EhB werd geïntensifieerd en heeft een officiële status
gekregen binnen het Bureau Onderzoek Associatie Brussel (BOAB).
Het te academiseren gedeelte van de Erasmushogeschool wordt in de associatie
beschouwd als een ‘negende faculteit’, waarvoor een deel van de BOF-middelen
(€ 300.000 op jaarbasis) wordt gereserveerd. In verschillende domeinen werden gezamenlijke onderzoeksprojecten opgestart.
De commissie constateert dat de associatie van de VUB beperkt is tot één hogeschool, maar
heeft begrepen dat dit buiten de verantwoordelijkheid van de VUB ligt en mede het gevolg is
van een gebrek aan een regionaal beleid. Er worden voldoende maatregelen genomen om de
academisering te bevorderen.

Tot slot
De VUB heeft goed zicht op haar situatie en mogelijkheden. De koers die zij wenst te volgen is
helder en realistisch, zoals onder andere ook bleek uit de goed uitgewerkte SWOT-analyse die
werd gepresenteerd tijdens het gesprek. De commissie spreekt haar waardering uit over het
ontwikkelde en thans operationeel zijnde systeem van kwaliteitsbewaking en kwaliteitsanalyse
van voorstellen en groepen. Het onderzoeksmanagement is op orde.
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Personalia van de leden van de commissie
Evaluatie Onderzoeksmanagement
Prof. dr. Robert S. Reneman (1935) ontving in 1961 zijn artsdiploma (Universiteit
van Amsterdam) en werd in 1966 geregistreerd als anesthesist. Van 1966 -1970 was
hij als cardio-anesthesist verbonden aan het Academisch Ziekenhuis Utrecht. In
1968 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht. In 1970-1972 heeft hij als postdoc
gewerkt in de Verenigde Staten (Virginia Mason Research Center en University of
Washington, Seattle); focus: ontwikkeling en toepassing van vasculaire ultrageluid
technieken. Van 1972 - 1975 was hij werkzaam bij Janssen Pharmaceutica in Beerse,
België als hoofd van de afdeling Life Sciences. In 1974 werd hij benoemd tot hoogleraar Fysiologie aan de Universiteit Maastricht, waar hij ondermeer leiding gaf aan
het programma Hart- en Vaatziekten en in 1988 het Cardiovascular Research Institute Maastricht stichtte, waarvan hij tot 1999 wetenschappelijk directeur was. Van
1985-1999 was hij eveneens hoogleraar Fysiologie aan de Technische Universiteit
Eindhoven. Sinds 1991 is hij Affiliate Professor of Bioengineering aan the University
of Washington in Seattle en sinds 2000 Honorary Professor for Microcirculation,
Chinese Academy of Medical Sciences in Beijing. Hij was gasthoogleraar aan universiteiten in Europa en de Verenigde Staten.
Zijn wetenschappelijk onderzoek heeft zich geconcentreerd op vasculaire processen op het niveau van de kleinste bloedvaatjes (5-50 μm in diameter), de ontwikkeling en toepassing van vasculaire ultrageluidtechnieken en hartspiermechanica
en - metabolisme onder normale en afwijkende omstandigheden. Hij is de (mede)
auteur van meer dan 600 wetenschappelijke publicaties en begeleidde 65 studenten bij hun promotie. Hij ontving vele nationale en internationale onderscheidingen
voor zijn wetenschappelijke prestaties en bekleedde diverse belangrijke functies. Zo
was hij President van the European Society for Microcirculation, President van the
Federation of European Physiological Societies en Vice-president en President van
de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Hij is lid van
de KNAW, the Academia Europeae, the European Academy of Arts and Sciences,
the International Academy for Medical and Biological Engineering en de Hollandse
Maatschappij der Wetenschappen en is corresponderend lid van de Koninklijke
Academie voor Geneeskunde van België. Sinds zijn emeritaat bekleedt hij diverse
adviesfuncties, is lid of voorzitter van nationale en internationale (evaluatie)commissies en is wetenschappelijk nog steeds actief.
Prof. ir. Karel F. Wakker (1944) studeerde in 1967 als Vliegtuigbouwkundig Ingenieur cum laude af aan de Technische Universiteit Delft (TU Delft). Na zijn afstuderen bleef hij werkzaam bij deze universiteit en specialiseerde hij zich in de precieze
baanberekening van satellieten, en in het gebruik van de berekende satellietbanen
en van door de satellieten verrichte metingen voor geodetisch, geofysisch en oceaPersonalia 93
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nografisch onderzoek. Hij bouwde een onderzoeksgroep op die internationale erkenning op deze gebieden verwierf. In de periode 1980 tot 2000 fungeerde hij als
principal investigator in zeven ESA en NASA satellietmissies voor geodetisch, geofysisch en oceanografische onderzoek. Zijn onderzoeksgroep participeerde in een
groot aantal satellietstudies voor NASA, ESA en de Europese industrie. In 1985 werd
hij benoemd tot hoogleraar ruimtevaarttechniek aan de TU Delft. Van 1993 tot 2002
diende hij de universiteit als Rector Magnificus. In oktober 2003 werd hij benoemd
tot algemeen directeur van SRON Netherlands Institute for Space Research, een
onderzoeksinstituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Per februari 2009 ging hij met pensioen bij NWO, maar bleef hij als
parttime hoogleraar astrodynamics and geodynamics verbonden aan de TU Delft.
Prof. Wakker is auteur en medeauteur van vele wetenschappelijke publicaties, heeft
meer dan tien eervolle onderscheidingen voor zijn onderzoek ontvangen, en heeft
vele bestuurlijke functies, zowel binnen de universiteit als daarbuiten, bekleed. Zo
is hij o.m. sinds 2004 vicevoorzitter van het bestuur van de stichting Quality Assurance Netherlands Universities (QANU). Hij is adviseur van de Nederlandse overheid op het gebied van ruimtevaart en ruimteonderzoek, en sinds 2009 adviseur van
de CEO van Nederlands grootste ruimtevaartbedrijf Dutch Space.

Prof. dr. Aafke Hulk (1952) studeerde Franse taal en letterkunde aan de Universiteit
van Utrecht, waar zij in 1982 promoveerde op een onderwerp uit de theoretische
taalkunde. Tijdens en na haar promotieonderzoek werkte zij als universitair docent, later als universitair hoofddocent Franse taalkunde, aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. In 1990 werd zij benoemd tot hoogleraar in de Franse taalkunde aan
de Universiteit van Amsterdam. In 2002 verliet zij Amsterdam en verhuisde naar
de Universiteit Utrecht waar zij een leerstoel in Romaanse taalkunde bekleedde.
In september 2003 werd zij decaan van de faculteit Geesteswetenschappen aan de
Universiteit van Amsterdam. Van februari 2008 tot augustus 2010 was zij gastonderzoeker aan het Meertens instituut, als medewerker en supervisor van een internationaal project van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) over kinderen en bilingualisme. Prof. Hulk is nu rector van NIAS Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences. Zij zet
haar onderzoek voort aan de Universiteit van Amsterdam. Haar wetenschappelijk
onderzoek concentreert zich op kinderen en bilingualisme, L1 en L2 verwerving van
Romaanse en Germaanse syntaxis en de interactie tussen theoretische taalkunde
en taalverwerving. Tijdens haar loopbaan heeft zij ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd, als lid of voorzitter van een groot aantal commissies en besturen, m.n. op
het gebied van onderzoek, zowel binnen de universiteit als daarbuiten. Zo was zij
o.a. voorzitter van het bestuur van de Landelijke Onderzoekschool Taalkunde van
1997 tot 2000. Van 1999 tot 2003 was zij lid van het algemeen bestuur van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).
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Dr. Barend van der Meulen studeerde scheikunde en wetenschapsdynamica aan
de Vrije Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde aan de Universiteit Twente in 1992 op een proefschrift over de evaluatie
van wetenschap. Tot 2009 was hij universitair hoofddocent bij de vakgroep Science,
Technology and Policy Studies aan de Universiteit Twente.
Hij is nu groepsleider bij de afdeling Science System Assessment van het Rathenau
Instituut en doet onderzoek naar de dynamiek van wetenschap en wetenschapsbeleid en naar instrumenten voor wetenschapsbeleid. Hij publiceerde onder meer over
het Nederlands wetenschapssysteem, Europeanisering, evaluatie van onderzoek,
verkenningen en financiering van onderzoek. Zijn huidig onderzoek richt zich op
internationalisering van wetenschap en wetenschapsbeleid en op de maatschappelijke waarde van wetenschap. Hij evalueerde onderzoeksfinancieringsorganisaties
en onderzoeksprogramma’s in verschillende Europese landen.
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Bijlage 2:

Inhoud van het evaluatiedossier van de Vlaamse universiteiten
De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) legde op 3 september 2010 de inhoud
van het evaluatiedossier van de Vlaamse universiteiten vast.
De evaluatie van het onderzoeksmanagement wordt toegespitst op de onderzoeksraden en de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF). Het is evenwel
nuttig om eerst kort de bredere context van de onderzoeksraad te schetsen. In de beoordeling van het onderzoeksmanagement worden twee grote inhoudelijke thema’s
inzake besluitvorming onderscheiden m.n. de toekenning van onderzoeksfinanciering en het voeren van een onderzoeksbeleid. Die twee inhoudelijke thema’s houden
vanzelfsprekend met elkaar verband en dat kan in het dossier ook tot uiting komen
via kruisverwijzingen. Tenslotte wordt er ook gerapporteerd over de administratief
ondersteunende en coördinerende diensten voor onderzoek binnen de universiteit.
Algemene context
Samenstelling onderzoeksraad
−− Principiële samenstelling: welke objectieven wil men realiseren in de samenstelling van de onderzoeksraad? Zijn er speciale bekommernissen waaraan men
wil tegemoet komen?
−− Feitelijke samenstelling: per lid toevoeging van functie in de onderzoeksraad,
academisch statuut, faculteit en departement
Bevoegdheden onderzoeksraad
Adviesbevoegdheid of de facto beslissingsbevoegdheid? Al dan niet bredere taken of
beperkt tot de BOF-middelen?
Werking onderzoeksraad
Opdeling in deelcommissies of steeds plenair? Rol van het (de) bureau(s)?
Plaats van de onderzoeksraad in het geheel (positionering)
Welke is de plaats van de onderzoeksraad in het geheel van het onderzoeksmanagement aan de universiteit en de associatie? Andere raden naast onderzoeksraad?
Nieuwe instrumenten?
Toekenning van de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds
Deze vraag heeft niet tot doel om interne reglementen te herkauwen, wel om nieuwe of
belangrijke beleidsaccenten te specifiëren. Indien relevant – bijvoorbeeld door koppeling met BOF-middelen – kan hier ook gesproken worden over de aanwending van
defiscaliserings- en eventueel andere onderzoeksmiddelen.
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Overzicht van de financieringslijnen: wat – waarom – hoe
Welke financieringslijnen worden gehanteerd (overzicht van laatste vijf jaar met
aanduiding van een percentage van het totaal aantal BOF-middelen en -toekenningen)?
Wat stelt men zich met het toekennen van de onderzoeksfinanciering tot doel?
Welke criteria worden gebruikt bij de evaluatie van onderzoeksaanvragen en hoe
houden die verband met het gestelde doel?
Selectie, besluitvorming, transparantie en opvolging
Welke procedures worden gehanteerd (eventueel op te splitsen per financieringslijn)?
In welke opzichten is de besluitvorming transparant voor de onderzoekers? Hoe
wordt die transparantie gerealiseerd en door wie?
Welke terugkoppeling wordt er gegeven bij de beslissingen en hoe wordt ze gegeven?
Welke evaluatie wordt er gemaakt van de besteding van de onderzoeksfinanciering?
Onderzoeksbeleid in zijn globaliteit
Beleidsaccenten
bv. vernieuwing van onderzoek, top-down sturing, koppeling tussen onderzoek en
onderwijs, multidisciplinair onderzoek, academisering van de hogeschoolopleidingen, talentontwikkeling, internationale samenwerking, hoe is omgegaan met de
nieuwe initiatieven van de Vlaamse overheid?,…- Deze opsomming is niet exhaustief.
Kwaliteitszorg van het onderzoek op verschillende niveaus
bv. initiatieven inzake bibliometrie en onderzoeksevaluatie, incentives,…
Administratief ondersteunende en coördinerende diensten
Samenstelling en werking
bv. bestaffing, taken, organigram – intern en t.o.v. centrale administratie
Rol t.o.v. onderzoeksraad en het onderzoeksbeleid in zijn globaliteit
Bijlagen
−− Beleidsplan Onderzoek
−− Beleidsplan Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) en Interface
−− Reglementen Onderzoeksraad,…
−− Organigram ondersteunende diensten
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Bijlage 3:

Bijkomende vragen van de commissie
Bijkomende vragen aan alle universiteiten
Samenstelling onderzoeksraad
−− Mag ieder personeelslid van de universiteit zich kandidaat stellen om lid
te worden van de onderzoeksraad?
−− De onderzoeksraad wordt geconfronteerd met verschillende disciplines,
onderzoeksthema’s. Kunnen de leden van de onderzoeksraad boven hun
domein uitsteken? Doen ze dit ook?
Strategische functie van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF)
−− Wat is de relatie tussen de onderzoeksraad en het bredere onderzoeksbeleid
van de universiteit?
−− Kan de onderzoeksraad een bijdrage leveren aan de benchmarking van onderzoek
binnen de instelling? Wat zijn de bevoegdheden van de onderzoeksraad in dezen?
−− Bepaalt de onderzoeksraad het doel/de krachtlijnen inzake onderzoek binnen
de universiteit?
−− Is er kans op een scheve toekenning (bv. tussen disciplines) van middelen?
In welke mate hangt dit af van de samenstelling van de onderzoeksraad?
−− Waarom kan het BOF niet toegevoegd worden aan de basisfinanciering?
−− In welke mate kunnen de BOF-middelen vrij besteed worden?
−− Wat kan niet met BOF-gelden betaald worden?
−− Wat is een verantwoorde verdeling over disciplines? Wordt er niet alleen naar kwaliteit van het onderzoek gekeken? Bestaat (a priori) een rechtvaardige verdeling?
Resultaten van BOF
−− Hebben zich de afgelopen 3-4 jaar interessante verschuivingen/ontwikkelingen
op het vlak van onderzoek voorgedaan n.a.v. beslissingen/maatregelen van de
onderzoeksraad?
−− De commissie vraagt om de volgende gegevens te leveren om meer zicht te krijgen op de toekenning van en de resultaten behaald met de BOF-middelen (bv.
van de laatste 5 jaar):
!!verdeling van de BOF-middelen (omvang en proportioneel) over het
gehanteerde instrumentarium, per faculteit
!!relatie tussen BOF-middelen en andere geldstromen, per faculteit (omvang
en proportioneel)
!!hoeveel bedraagt het slagingspercentage (honoreringspercentage) voor de
grote financieringslijnen binnen de universiteit?
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−− Zorgt het BOF-verdelingsmechanisme ervoor dat de beste (universiteit/onderzoeker) de meeste middelen krijgt? Zijn er (ongewenste) neveneffecten aan het
BOF-(verdelings)mechanisme?
−− In hoeverre kunnen de BOF-middelen ervoor zorgen dat het onderzoek inter
nationaal excellent wordt/is? Hebben de BOF-middelen het effect dat de universiteit ook wenst/wil/beoogt? Hoe heeft het BOF bijgedragen tot de ontwikkeling
van het onderzoek/de onderzoeksgroepen?
Belang BOF voor carrière van onderzoekers
−− Zijn er leden van het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) of senior onderzoekers die geen BOF-middelen aantrekken?
−− Wat is de relatie tussen de carrièreontwikkeling van het academisch personeel
en het onderzoeksbeleid van de universiteit? Is carrièreontwikkeling een gespreksthema binnen de onderzoeksraad?
−− Hoe verhoudt het tenure track beleid zich tot het onderzoeksbeleid?
−− Hoe ziet het tenure track programma eruit?
−− Na een positieve evaluatie worden tenure track docenten opgenomen in het
reguliere ZAP-korps (in de facultaire kaders). Worden de tenure track docenten
aangesteld/geselecteerd in functie van de mogelijke opvolging van toekomstige
emeriti? Wat gebeurt er indien de universiteit geen (gewone) ZAP-plaats ter
beschikking heeft? Wat is het beleid omtrent de indaling van de tenure track
docenten (opname in het reguliere ZAP-korps na positieve evaluatie)? Hoe gaat
de universiteit om met deze indalingsproblematiek?
−− Het is niet mogelijk om alle PhD-studenten/doctores te laten doorstromen naar
een onderzoekspositie binnen de universiteit. Hoe gaat de universiteit hiermee
om? Welk beleid voert de universiteit inzake de doorstroming van PhD-studenten/doctores naar onderzoek binnen de universiteit, naar de industrie, naar de
maatschappij, etc.
−− Voert de universiteit een specifiek beleid om externe/ buitenlandse onderzoekers aan te trekken, om internationaal te rekruteren? Zo ja, licht dit toe. Worden
hiervoor (extra) middelen aangewend? Zo ja, welke?
Onderzoeksstrategie universiteit en benchmarking
−− Bestaan er mogelijkheden om strategische keuzes te maken inzake onderzoeksbeleid, om bv. bepaalde onderzoeksthema’s extra te financieren/belichten?
−− Wordt dit besproken/overwogen in de onderzoeksraad?
−− Wat is het resultaat van deze bespreking/overweging binnen de onderzoeksraad?
Overige
−− Hoe zorgt de universiteit voor een werkbare, goede koppeling tussen onderwijs
en onderzoek? Hoe denkt de universiteit over deze koppeling? Hoe speelt deze
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koppeling mee in het bepalen van het (onderzoeks)beleid? Speelt deze koppeling een rol bij het uitstippelen van het tenure track beleid?
−− Wat is de rol van de associatie? Wat is het intrinsieke doel van de associatie?
Hoe gaat de universiteit hiermee om? Wat ervaart de universiteit als positieve/
negatieve punten aan de associatievorming? Hoe worden de hogescholen/associatie betrokken bij het onderzoek(sbeleid) van de universiteit? Wat is de relatie
met de hogescholen/associatie, specifiek voor het BOF?
−− Zijn er spanningen tussen gericht en niet-gericht onderzoek en de financiering
er van, omdat te veel nadruk ligt op valorisatie? Te meer omdat middelen voor
de instellingen via het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) achterblijven.

Bijkomende vragen van de commissie per universiteit
Katholieke Universiteit Brussel
−− Wat is de precieze status van de Katholieke Universiteit Brussel (K.U.Brussel):
deel van Associatie Katholieke Universiteit Leuven of complexer?
−− Moet de K.U.Brussel beschouwd worden als een hogeschool met beperkte zelfstandige universitaire mogelijkheden?
−− Welke maatregelen neemt de universiteit om de wetenschappelijke integriteit te
bewaken?
Katholieke Universiteit Leuven
−− Wat heeft de Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven) gedaan met de aanbevelingen van de vorige commissie (2004)? Zijn er wijzigingen in het beleid
doorgevoerd?
−− Hoe is de samenwerking met K.U.Brussel gestructureerd? Heeft K.U.Brussel
stemrecht binnen de onderzoeksraad?
−− De commissie vraagt zich af wat er gebeurt als adviezen inzake de selectie van
een BOF/ZAP-mandaat conflicteren?
−− Wat is het beleid omtrent de indaling van de tenure track docenten (opnemen
in het reguliere ZAP-korps na positieve evaluatie)?
−− Zijn er voldoende financiële mogelijkheden om toponderzoekers aan te trekken?
Welk beleid wordt gevoerd? Hoe tracht de universiteit toponderzoekers
te behouden?
−− De beoordelingsprocedure is in detail uitgewerkt. De afweging tussen disciplines
is niet zo duidelijk weergegeven. Hoe gebeurt de afweging tussen disciplines?
Waarop zijn deze keuzes gebaseerd?
Universiteit Gent
−− Wat heeft de Universiteit Gent (UGent) gedaan met de aanbevelingen van de
vorige commissie (2004)? Zijn er wijzigingen in het beleid doorgevoerd?
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−− Welke leden van de onderzoeksraad hebben stemrecht? (Alleen de 22 facultaire
leden? Of ook de / sommige ex-officioleden?)
−− Maken slechts twee vrouwen deel uit van de onderzoeksraad (enkel facultair
leden)? Wat doet de UGent om het genderevenwicht te verbeteren?
−− Wordt een eerste visie / klemtoon van het beleidsplan onderzoek gelegd door
de raad van bestuur en / of de rector van de UGent en werkt de onderzoeksraad
dan verder binnen dit raamwerk? Of bepaalt de onderzoeksraad ook mede de
ambities op het gebied van onderzoek van de UGent?
−− Uitgaande van een evenwicht tussen een top-down en bottom-up beleid, rijst de
vraag wie advies geeft over top-down in te stellen thema’s (speerpunten)? Graag
meer inzicht in de stand van zaken rond het speerpuntenbeleid.
−− De UGent geeft enkele aanvullende beleidsmatige criteria aan (zie verslag p.7),
die de werkgroepen aanwenden bij de selectie van voorstellen. Deze criteria
zouden ertoe kunnen leiden dat succes niet beloond wordt en excellente groepen niet kunnen groeien. Hoe gaat de UGent hiermee om?
−− De selectie van voorstellen verloopt bij de UGent in drie fasen (zie verslag p. 8).
Na een bespreking per disciplinaire werkgroep volgt een plenaire vergadering
van de onderzoeksraad. De onderzoeksraad houdt rekening met een ex ante
verdeelsleutel per financieringslijn over de drie werkgroepen. Wat is de sleutel
ter verdeling van het budget per financieringslijn over de drie werkgroepen? Hoe
werd deze sleutel bepaald? Gebeurt dit jaarlijks? Is er één verdeelsleutel of zijn
er meerdere verdeelsleutels afhankelijk van de financieringslijn?
Universiteit Hasselt
−− Wat heeft de Universiteit Hasselt (UHasselt) gedaan met de aanbevelingen van
de vorige commissie (2004)? Zijn er wijzigingen in het beleid doorgevoerd?
−− Welke maatregelen neemt de universiteit om de wetenschappelijke integriteit
te bewaken?
−− Kwaliteitscriteria worden aangewend om leden van de onderzoeksraad te selecteren. Hoe komt de samenstelling van de onderzoeksraad concreet tot stand?
In welke mate/hoe wordt rekening gehouden met de vertegenwoordiging van
disciplines?
−− Wie bepaalt de speerpunten? Verleent de onderzoeksraad hierover advies?
−− Hoe worden speerpunten gevormd en wie is er verantwoordelijk voor?
−− Zijn de disciplines met elkaar in competitie of wordt op voorhand een verdeling
afgesproken tussen disciplines?
−− De commissie vraagt om de evolutie van het aantal doctoraten t.o.v. het aantal
ingeschreven doctoraatsstudenten (p. 14) toe te lichten. Waarom is er een sterke
uitval?
−− Wordt de begeleiding van PhD-studenten waargenomen door postdocs?
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Universiteit Antwerpen
−− Welke maatregelen neemt de universiteit om de wetenschappelijke integriteit
te bewaken?
−− De onderzoeksraad telt naast de voorzitter 20 leden die afgevaardigd worden
door de faculteiten. Hoe wordt de verdeling van de leden over de faculteiten
bepaald? Kan deze verdeling wijzigen of is deze vast?
−− De onderzoeksraad telt 8 ondergeschikte commissies (6 disciplinaire lees
commissies, de AUHA-commissie voor de academiseringsprojecten, een interdisciplinaire commissie).
!!Hoe functioneert een leescommissie of een andere ondergeschikte commissie?
!!Hoe verwerkt de onderzoeksraad deze verschillende adviezen? Wat is de
procedure hiervoor?
−− De onderzoeksraad ziet het toewijzen van BOF/ZAP-mandaten als een instrument voor de ondersteuning van de zwaartepuntvorming (zie verslag p. 5). Geef
concreet aan wat hiermee bedoeld wordt en hoe dit wordt omgezet in de praktijk.
−− Kan je met relatief beperkte middelen zo een diversiteit in programma’s/
financieringslijnen stimuleren?
−− De Universiteit Antwerpen kent vanaf 2010 per afgelegd doctoraat een
doctoraatspremie van € 5.000 toe aan de promotor in de vorm van
een werkingskrediet.
Wat is het nut van en de filosofie achter deze maatregel?
−− Voor GOA en TOP verloopt de beoordeling in twee fasen (leescommissie en
schriftelijke externe peer review). De afweging tussen disciplines gebeurt in
de plenaire vergadering van de onderzoeksraad (verslag, p.9).
!!Wat zijn de criteria bij deze afweging?
!!Hebben de faculteiten geen al te grote invloed op deze afweging?
−− De Universiteit Antwerpen geeft aan nieuwe talenten / excellente onderzoekers
te willen aantrekken. Hoe? Met welke middelen? Specifiek beleid?
−− De commissie vraagt een verduidelijking van de werkwijze van de interfacedienst.
!!Wat is de precieze rol / functie van een onderzoeksmanager?
!!Werkt het systeem van onderzoeksmanagers? Levert het resultaat op?
!!Hoe ervaren toponderzoekers dit systeem?
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Vrije Universiteit Brussel
−− Hoe verhouden de onderzoeksraad en de IOF-raad zich tot elkaar? Hoe werkt het?
−− De Vrije Universiteit Brussel werkt met een disciplinegewijze peer review
onderzoeksevaluaties (zie verslag p. 11). Het is niet de bedoeling om de onderzoeksteams te rangschikken, wel wordt een remediërende werking verwacht
van de raadgevingen van de referees aan de teams zelf. De resultaten blijven
vertrouwelijk per team.
!!Vinden de onderzoekers het belangrijk dat de resultaten vertrouwelijk blijven
binnen hun team?
!!Wordt er (in het algemeen) gevolg gegeven aan de aanbevelingen van de
referees? Hebben de onderzoeksevaluaties geleid tot veranderingen binnen
de onderzoeksteams en in het onderzoeksbeleid aan de universiteit?
−− De onderzoeksraad werkt met verschillende adviesgroepen. Hoe gaat de onderzoeksraad hiermee om?
−− In 2001 heeft de Vrije Universiteit Brussel de Horizontale Onderzoeksacties
(HOA) opgestart om trans- en interdisciplinair onderzoek te stimuleren. (verslag
p. 10) Wat is de ervaring met deze HOA’s? Is financiering voor twee jaar voldoende lang om deze samenwerkingen stevig te onderbouwen?
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Bijlage 4:

Door de commissie gevoerde gesprekken
Eerste commissievergadering, Brussel, 22 februari 2010, 13u-16u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Installatievergadering, Brussel, 22 februari 2010, 16u-21u
Commissie

VLIR

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Alain Verschoren
Martine De Clercq
Paul De Knop
Luc De Schepper
Luc Moens
Truyken Ossenblok

voorzitter VLIR, rector Universiteit Antwerpen
waarnemend rector K.U.Brussel
rector Vrije Universiteit Brussel
rector UHasselt
vice-rector UGent
stafmedewerker Onderzoeksbeleid VLIR

Universiteiten Paul Janssen
Ignace Lemahieu
Peter Marynen
Jean-Pierre Timmermans
Lode Wyns
Sprekers

Danielle Raspoet
Ignace Lemahieu

Verontschuldigd
Marc Waer
Paul Janssens
Rosette S’Jegers
Pascal Smet

104

Gesprekken
Bijlage 4

vice-rector onderzoek UHasselt
directeur onderzoeksaangelegenheden UGent
vice-rector onderzoeksbeleid K.U.Leuven
voorzitter onderzoeksraad Universiteit Antwerpen
vice-rector onderzoek Vrije Universiteit Brussel
secretaris Vlaamse Raad voor Wetenschap en
Innovatie (VRWI)
voorzitter VLIR-werkgroep Onderzoek

rector K.U.Leuven
onderzoeksverantwoordelijke K.U.Brussel
secretaris-generaal VLIR
Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel

Ingrid Lieten

vice-minister-president van de Vlaamse Regering en
Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen,
Media en Armoedebestrijding

Noël Vercruysse
Pierre Verdoodt

departement Onderwijs en Vorming
departement Economie, Wetenschap en Innovatie

Commissievergadering, Brussel, 30 maart 2010, 11u-16u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Commissievergadering, Brussel, 31 mei 2010, 18u-20u;
1 juni 2010, 9u-12u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Gesprekken met de delegaties van de Vlaamse universiteiten, Brussel,
1-2-3 juni 2010
Gesprek met de Vrije Universiteit Brussel, 1 juni 2010, 13u-15u30
Commissie

Vrije
Universiteit
Brussel

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Lode Wyns
Johan Schoukens
Mieke Gijsemans
Nadine Rons

secretaris
vice-rector onderzoek
lid van het Bureau van de Onderzoeksraad
onderzoekscoördinator en diensthoofd
departement Research & Development
coördinator kwaliteitsevaluatie en
beleidsvoorbereidende studies
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Gesprek met de Katholieke Universiteit Leuven, 1 juni 2010, 16u30-19u
Commissie

K.U.Leuven

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Peter Marynen
Karin Sipido
Christelle Maeyaert
Gerard Cielen

secretaris
vice-rector onderzoeksbeleid
gewezen voorzitter onderzoeksraad
adviseur onderzoeksbeleid en onderzoeksfondsen
adviseur onderzoeksbeleid en valorisatie

Gesprek met de Universiteit Gent, 2 juni 2010, 9u-11u30
Commissie

UGent

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Luc Moens
Ignace Lemahieu
Koen Goethals
Dirk De Craemer

secretaris
vice-rector en voorzitter IOF
directeur onderzoeksaangelegenheden
academisch beheerder
secretaris onderzoeksraad

Gesprek met de Universiteit Antwerpen, 2 juni 2010, 13u-15u30
Commissie

Universiteit
Antwerpen
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Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Jean-Pierre Timmermans
Steven Gillis
Ronny Blust
Eric Spruyt

voorzitter onderzoeksraad
ondervoorzitter onderzoeksraad
ondervoorzitter onderzoeksraad
departementshoofd onderzoek

Gesprek met de Katholieke Universiteit Brussel, 2 juni 2010, 16u30-19u
Commissie

K.U.Brussel

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Paul Janssens
Tom Van Puyenbroeck
Guido Vanden Wyngaerd
Luc Wintgens

secretaris
voorzitter bureau onderzoeksbeleid
vice-decaan onderzoek faculteit Economie
vice-decaan onderzoek faculteit Taal- en
Letterkunde
vice-decaan onderzoek faculteit Rechten

Gesprek met de Universiteit Hasselt, 3 juni 2010, 10u-12u30
Commissie

UHasselt

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Paul Janssen
Ann Peters
Marc D’Olyslaeger

Piet Stinissen

secretaris
vice-rector onderzoek
directeur dienst Onderzoekscoördinatie
ondervoorzitter Onderzoeksraad en
vice-directeur Instituut voor MateriaalOnderzoek
decaan faculteit Geneeskunde

Commissievergadering, Brussel, 3 juni 2010, 13u-15u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris
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Commissievergadering, Brussel, 17 augustus 2010, 12u-16u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Commissievergadering, Brussel, 27 september 2010, 19u-21u;
28 september 2010, 9u-12u en 14u30-16u
Commissie

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot

secretaris

Gesprek met de Vlaamse overheid, Brussel, 28 september 2010, 12u45-14u
Commissie

Vlaamse
overheid

Robert S. Reneman
Aafke Hulk
Barend Van der Meulen
Karel F. Wakker
Danielle Gilliot
Ingrid Lieten

Marie-Claire Van de Velde
Bartel Van de Walle
Noël Vercruysse

secretaris
vice-minister-president van de Vlaamse
Regering en Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en
Armoedebestrijding
adjunct-kabinetschef Wetenschap en Innovatie
raadgever Innovatie en Wetenschap
departement Onderwijs en Vorming

Overhandiging van het rapport aan de VLIR, Brussel, 9 december 2010
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Bijlage 5:

Onderwerpen van gesprek met de Vlaamse overheid,
Brussel, 18 september 2010, 12u45-14u
1.

De associatievorming en de toekomstige integratie van universiteiten
en hogescholen.
Hierbij kwamen aan de orde:
!!de benodigde financiering en meer specifiek het achterblijven van
de financiering via het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF),
!!de potentiële risico’s voor het niet-gerichte onderzoek.

2.

Het Vlaamse wetenschappelijk onderzoek in internationaal perspectief /
internationale slagkracht.
Hierbij kwamen aan de orde:
!!samenwerking tussen universiteiten en onderzoeksinstituten,
!!speerpuntvorming binnen universiteiten en zwaartepuntvorming in
Vlaanderen en de mogelijke faciliteren rol van de overheid hierbij,
!!het bibliotheekwezen,
!!versoepeling van de taalregeling aan de universiteiten.

3.

De BOF-sleutel

4.

De verhouding tussen geldstromen (spanning gericht versus niet-gericht
onderzoek)

5.

De overhead in contracten met private partners

6.

De te nemen initiatieven op Vlaams / Belgisch niveau ter bewaking van wetenschappelijke integriteit
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Bijlage 6:

Gemeenschappelijk standpunt
‘Beoordeling van het onderzoeksmanagement
van de Vlaamse overheid’
Definitieve versie (22/03/2010)
Executive Summary (10/05/2010)
De werkgroep Onderzoek van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) stelde een
standpunt over het onderzoeksmanagement van de overheid op. De VLIR keurde de
nota op 18 maart 2010 goed.

Executive summary
Elke acht jaar laten de Vlaamse universiteiten de kwaliteit van hun onderzoeks
management beoordelen door een extern samengestelde commissie. Dit jaar staat
deze commissie onder leiding van Prof. Robert Reneman van de Universiteit Maastricht. Naast een zelfevaluatie van het eigen onderzoeksbeleid, hebben de universiteiten zich ook gezamenlijk uitgesproken over het onderzoeksmanagement van de
Vlaamse overheid.
Van de universiteiten wordt meer en meer verwacht om een actieve bijdrage te leveren aan de realisatie van een performante Europese kenniseconomie. De ambitie om
deze verwachtingen in te lossen wordt met beide handen gegrepen, maar het plaatst
hen wel voor een complexe beleidsagenda:
−− Het verbeteren van de eigen onderzoeksoutput om haar inkomsten via performantie gedreven verdeelsleutels te vrijwaren. Daarbij capituleren de universiteiten niet voor louter rendementsoverwegingen.
−− Het leveren van een onderbouwde bijdrage aan het maatschappelijk en sociaal
debat en aan de uitbouw van een innovatie kenniseconomie.
−− Het ambiëren van een leiderspositie op wereldniveau in bepaalde inhoudelijke
en methodologisch grensverleggende disciplines en onderzoeksmatig antwoorden formuleren op dringende vraagstukken in onze samenleving.
Om deze beleidsagenda waar te maken, moeten de universiteiten zich gesterkt
voelen door een financieel ambitieus en efficiënt wetenschapsbeleid op Vlaams
niveau. Besparingen – ook in budgettair moeilijke tijden – staan diametraal tegenover de in het regeerakkoord uitgesproken ambities en intenties. In het bijzonder vragen de universiteiten enerzijds de versterking van de financieringskanalen
die hen toelaten om autonoom een eigen onderzoeks- en innovatiebeleid uit te
bouwen (BOF en IOF, en de ondersteunende basisfinanciering) en anderzijds een
evenwichtige versterking van de andere kanalen (een juiste balans tussen gericht
en niet-gericht onderzoek). Voorts vragen de universiteiten steun voor de inter
nationalisering van het onderzoek, aandacht voor een betere en gelijke toegang tot
de wetenschappelijke literatuur, een doelgerichte en geïntegreerde verslaggeving
en kwaliteitsbewaking.
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1| Situering

Art. 12. §5. van het Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 betreffende
de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse
Gemeenschap (zoals toegevoegd op 24/01/2003, 08/12/2006 en 12/12/2008) bepaalt het volgende:
“De universiteiten dragen gezamenlijk zorg voor een achtjaarlijkse externe beoordeling van de
kwaliteit van het onderzoeksmanagement in het algemeen en van de werking van de onderzoeksraden in het bijzonder. Van de uitkomsten van deze beoordeling wordt een openbaar verslag gemaakt. De eerste externe beoordeling moet afgerond zijn voor eind 2003. (…) De tweede
externe beoordeling moet afgerond zijn voor eind 2010.”

Het gemeenschappelijke standpunt betreffende het onderzoeksmanagement van de
overheid is gegroeid binnen de schoot van de VLIR-werkgroep Onderzoek en behandelt de volgende thema’s:
−− Financiering van het universitaire onderzoek
−− Het Vlaamse overheidsinstrumentarium voor universitair onderzoek
!!Versleutelde middelen: het versterken van de autonome
onderzoekscomponent van de universiteiten
!!Competitief verworven middelen: een evenwichtige versterking
van de verschillende financieringskanalen
!!Onderzoeksinfrastructuur
!!Flankerende maatregelen
−− Inschakeling in internationaal onderzoek
!!Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s
!!Europees partnerschap voor onderzoekers in Vlaanderen
−− Toegang tot wetenschappelijke literatuur
−− De door de overheid gevraagde verslaggeving
!!Naar een eenduidige, jaarlijkse, doelgerichte en eenvoudige verslaggeving
!!IWETO/FRIS
!!Stroomlijning van de opmaak van projectverslaggeving
−− Kwaliteitsbeoordeling
!!Verschillende types van onderzoeksevaluatie: overbelasting van onderzoekers,
onderzoeksadministraties en peers
!!Kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek
De VLIR heeft op 18 maart 2010 zijn goedkeuring gehecht aan het gemeenschappelijke standpunt.
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2| Inleiding

Het takenpakket van de universiteiten blijft niet langer beperkt tot de louter decretaal bepaalde universitaire kernopdrachten (academisch onderwijs en fundamenteel
onderzoek); universiteiten worden nu immers aangemoedigd om daarnaast ook een
rol op te nemen in de volledige Europese kennisdriehoek (opleiding, onderzoek en
innovatie). De bijdrage die van universiteiten wordt verwacht in de realisatie van
een performante Europese kenniseconomie wordt geëxpliciteerd in diverse documenten van de Europese Commissie, zoals The Role of the Universities in the Europe
of Knowledge (COM(2003)58), Mobilising the Brainpower of Europe: enabling universities to make their full contribution to the Lisbon Strategy (COM(2005)152) en in de
Modernisation Agenda for Europe’s Universities (COM(2006)502). Deze documenten
benadrukken dat onderwijs, onderzoek en innovatie de pijlers zijn van de Lissabon
strategie. De universiteiten koesteren de ambitie om deze verwachtingen in te lossen, maar het plaatst hen wel voor een meervoudige en complexe beleidsagenda:
−− Het verbeteren van de eigen onderzoeksoutput om structurele inkomsten (eerste
geldstroom, BOF en IOF) te vrijwaren, zonder dat de universiteit capituleert voor
louter rendementsoverwegingen;
−− Het leveren van een onderbouwde bijdrage aan het maatschappelijk en sociaal
debat en aan de uitbouw van een innovatieve kenniseconomie;
−− Het waarmaken van de ambitie om in bepaalde inhoudelijk en methodologisch
grensverleggende disciplines een prominente rol te spelen en onderzoeksmatig
antwoorden te formuleren op dringende vraagstukken in onze samenleving (globalisering, klimaatopwarming, energie-efficiëntie, vergrijzing, betaalbaarheid en
toegankelijkheid van gezondheidszorg, …);
Dankzij het Bijzonder onderzoeksfonds (BOF) en het Industrieel onderzoeksfonds
(IOF) beschikken de Vlaamse universiteiten over de instrumenten om deze beleidsdoelen na te streven.
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3| Financiering van het universitaire onderzoek
De afgelopen 15 jaar heeft de Vlaamse overheid prioriteit gegeven aan een stijging
van de beschikbare middelen voor Wetenschap & Innovatie (W&I). Onderstaande
figuren tonen aan dat de Vlaamse overheidsgefinancierde O&O uitgaven de laatste
jaren wel groeiden (2009: 1,147 miljard euro), maar dat de O&O-intensiteit (2008:
0,73% BRP) niet uitsteeg boven het EU-gemiddelde.

Figuur 1: Evolutie van het Horizontaal Begrotingsprogramma Wetenschapsbeleid (in mln. Euro)
(Bron: EWI-Speurgids 2009)
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Figuur 2: Internationale vergelijking van de overheidskredieten voor O&O (GBAORD) als % van het BBPR
(Bron: Vlaanderen: berekeningen VRWI (t.e.m. 2007) en Departement EWI (vanaf 2008);
rest: Eurostat (januari 2009) en OECD MSTI-2008/2)
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In haar regeerakkoord 2009-2014 engageert de Vlaamse regering zich om te volharden in een stijging van de middelen voor O&O en onderschrijft ze de vooropgestelde
norm van 3% van het BRP (met 1% overheidsfinanciering). De Vlaamse Raad voor
Wetenschap & Innovatie pleit in haar begrotingsadvies (advies 131, 2 juli 2009) voor
een nieuw budgettair groeipad met het oog op de realisatie van de 1%-norm, verankerd in een meerjarenbegroting voor de komende legislatuur. Op basis van officiële
groeiprognoses van begin juli 2009 kwam dit neer op 177 miljoen euro aan extra
O&O-middelen, en dit vanaf 2010 structureel en cumulatief.
Complementair aan de 3%-doelstelling onderschrijft de Vlaamse regering ook de
Europese doelstelling van 2% van het BRP voor investeringen in het Hoger Onderwijs.
In haar regeerakkoord spreekt ze de ambitie uit om het budget van het Hoger Onderwijs tijdens deze legislatuur substantieel te verhogen met 10%. Dit groeipad moet de
draagkracht en de financiële duurzaamheid van de universiteiten veiligstellen.
Alhoewel beide doelstellingen uit het regeerakkoord budgettair zeer ambitieus zijn,
versterken de Vlaamse universiteiten hun pleidooi om ze waar te maken. Enkel zo
zullen ze immers op een slagkrachtige manier kunnen bijdragen aan de Vlaamse
innovatieketen, met duidelijk verwachte maatschappelijke en economische resultaten. Hierbij formuleren ze twee bedenkingen:
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1.

2.

In het licht van de budgettaire beperkingen waarmee de Vlaamse overheid in 2010
en 2011 geconfronteerd wordt, zou kunnen verdedigd worden dat ook de beleidsdomeinen Wetenschap & Innovatie en Hoger Onderwijs een deel van de besparingen op zich nemen. Toch willen de Vlaamse universiteiten er op wijzen dat besparingen diametraal staan tegenover de uitgesproken ambities en intenties.
Ten aanzien van de publieke onderzoeksmiddelen, vragen de universiteiten
aandacht voor een evenwichtige verdeling van de publieke onderzoeksmiddelen tussen gericht en niet-gericht. Figuur 3 maakt duidelijk dat het evenwicht
uit elkaar aan het groeien is.

Figuur 3: Evolutie middelen voor gericht en niet-gericht onderzoek (Bron: VRWI)
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4| Het Vlaams overheidsinstrumentarium
voor universitair onderzoek
Complementair aan de aanbevelingen van de Vlaamse Raad voor Wetenschap en
Innovatie (advies 114, 5 juli 2007) werd voor het definiëren van wetenschappelijke
activiteiten een onderscheid gemaakt tussen gericht en niet-gericht onderzoek.
Onderstaande matrix situeert de diverse Vlaamse financieringskanalen in het licht
van dat onderscheid (niet-gericht versus gericht) en maakt een bijkomende verdeling tussen ‘versleutelde’ en competitief verworven middelen.
Versleutelde middelen
Niet Gericht
Onderzoek

−− BOF (Bijzonder OnderzoeksKennisfonds)
grensverleggend
−− Werkingsmiddelen Hoger
Onderzoek
Onderwijs (geschat O&Oaandeel van 25%)

Gericht
Onderzoek

Strategisch
Basisonderzoek

−− IOF (Industrieel Onderzoeksfonds)

Competitief verworven middelen
−− FWO

−− SBO (Strategisch Basis
onderzoek) (IWT)
−− Toegepast Biomedisch
Onderzoek (TBM) (IWT)
−− Strategische Onderzoeks
beurzen (IWT)
−− Baekeland mandaten (IWT)
−− Onderzoeksmandaten (OZM)
(IWT)

Toegepast
Onderzoek en
Innovatie

−− Contractonderzoek en
dienstverlening
−− O&O-bedrijfsprojecten (IWT)
−− KMO-programma (IWT)
−− Landbouwonderzoek (IWT)
−− TETRA-fonds (IWT)

Beleidsrelevant
Onderzoek

−− Steunpunten Beleidsrelevant
Onderzoek

Onderzoeksinfrastructuur

Hercules (middelzware)

−− Hercules (zware)

Niet-gericht onderzoek gebeurt op initiatief van de onderzoeker en wordt gedreven
door de wetenschappelijke nieuwsgierigheid. Het betreft hier hoofdzakelijk het
onderzoek dat door het FWO, het BOF en vanuit de universitaire werkingskredieten
wordt gefinancierd en dat zowel fundamenteel als toegepast kan zijn.
Gericht onderzoek oriënteert zich op een economische of maatschappelijke finaliteit.
Initiatiefnemer kan de industrie zijn, de overheid of nog andere instanties. Gericht
onderzoek kan ook gebeuren op initiatief van de onderzoeker, maar dan georiënteerd op een specifieke toepassing. Het kan zowel fundamenteel onderzoek (in dit
geval spreekt men veeleer van strategisch basisonderzoek) omvatten, als toegepast
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onderzoek en ontwikkeling. Het betreft hier onderzoek dat o.m. gefinancierd wordt
door het IWT en/of onderzoek dat wordt uitgevoerd in samenwerking met of in de
zes strategische onderzoekscentra (IMEC, VIB, IBBT, VITO, SIM en CMI).
Versleutelde middelen worden op basis van een verdeelsleutel over de universiteiten
verdeeld. De BOF-sleutel verdeelt de middelen van het Bijzonder Onderzoeksfonds,
de IOF-sleutel die van het Industrieel Onderzoeksfonds. Ook voor de berekening
van de jaarlijkse werkingstoelage van de universiteiten wordt gebruik gemaakt van
een verdeelsleutel, voor 45% bepaald door onderzoeksparameters. Voor statistische
doeleinden gaat men uit van een O&O-aandeel van 25% in de werkingstoelagen
voor de universiteiten. Al deze verdeelsleutels zijn gebaseerd op input- en outputparameters. Universiteiten kunnen de verworven middelen binnen hun instelling
aanwenden voor het voeren van een autonoom onderzoeksbeleid (zie 2.1.)
Het grootste deel van de onderzoeksmiddelen van de Vlaamse universiteiten bestaat uit externe middelen die op competitieve basis verworven worden bij het FWO
(Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen), het IWT (Vlaams Agentschap
voor Innovatie door Wetenschap en Technologie), Steunpunten Beleidsrelevant
Onderzoek en andere publieke instellingen. Naast Vlaamse financieringskanalen
richten Vlaamse universiteiten zich ook op financieringskanalen van de federale
Belgische overheid (zie verder in deze inleidende paragraaf), Europese en inter
nationale publieke en private instellingen (zie 2.2.).
Vlaanderen beschikt over een uitgebreid onderzoeks- en innovatie-instrumenta
rium, met kleine en grote steunprogramma’s voor diverse onderdelen in de kennisketen. De Vlaamse universiteiten pleiten er dan ook voor dat het beleid zich zou
richten op het optimaliseren van de bestaande ondersteuningsinstrumenten en op
het stroomlijnen en convergeren van de verschillende loketten. De universiteiten
vragen expliciet dat de primaire aandacht van het beleid hiernaar uitgaat en dus niet
naar het ontwikkelen van nieuwe instrumenten, kanalen of loketten.
In deze nota wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan het Vlaams overheids
instrumentarium; de primaire bevoegdheid voor wetenschapsbeleid ligt dan ook in
de handen van het Vlaamse gewest. Voor de volledigheid vermelden de Vlaamse
universiteiten wel graag dat ook de federale overheid een bijdrage levert aan het universitair onderzoek. Het federaal wetenschapsbeleid wordt hoofdzakelijk ingevuld
door de Interuniversitaire Attractiepolen (IUAP) die de vorming van federale netwerken van onderzoeksexcellentie beogen, thematische onderzoeksprogramma’s
ter ondersteuning van het federale beleid en ruimtevaartprogramma’s. De hefboom
om via fiscale maatregelen (zie verder in 2.4.) in te grijpen in het wetenschapsbeleid
ligt ook in handen van de federale overheid.
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4.1. Versleutelde middelen: het versterken van de autonome
onderzoekscomponent van de universiteiten
Elke Vlaamse universiteit beschikt over een Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) voor
de financiering van het niet-gericht grensverleggend onderzoek en een Industrieel
Onderzoeksfonds (IOF) voor de financiering van strategisch basisonderzoek. Het
BOF en het IOF zijn – samen met de werkingsuitkeringen - de financieringskanalen
die de universiteiten toelaten een eigen onderzoeksbeleid uit te bouwen en projecten en mandaten te financieren die worden voorgesteld door leden van het eigen
academische personeel.
De overheidsfinanciering van deze financieringskanalen wordt hieronder in de tijd
uiteengezet (in miljoen euro):
mio euro

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Subsidie aan BOF
(OND)

96,01

97,47

99,03

100,73

102,16

104,59

104,59

2,50

2,55

2,54

Subsidie aan BOF
(EWI)
BOF-Tenure Track
BOF-Methusalem

3,00

BOF-ZAP-mandaten
Totaal BOF
Totaal IOF
Totaal
Werkingstoelagen
(geschat O&Oaandeel van 25%)

96,01

97,47

102,03

2,80

5,65

5,65

10,05

15,19

20,53

20,08

1,50

3,02

4,59

4,35

112,28

125,67

137,91

137,21

2,00

10,03

11,34

11,54

16,70

17,07

17,02

559,254

570,836

583,718

602,083

643,839

651,771

653,620

Het Bijzonder Onderzoeksfonds wordt samengesteld vanuit vijf verschillende financieringskanalen (vaak nog aangevuld met defiscaliseringsmiddelen, zie 2.4). Opvallend
in de hierboven geschetste evolutie is dat de toename van de vrij te besteden BOFmiddelen nagenoeg is stilgevallen. In plaats daarvan kwamen er nieuwe initiatieven:
−− Methusalem – structurele langdurige financiering voor Vlaamse toponderzoekers;
−− Uitbreiding van het ZAP-kader door extra BOF-ZAP en Tenure Track mandaten.
Dit zijn stuk voor stuk lovenswaardige initiatieven, maar de middelen gaan gepaard
met een specifieke bestemming.
De implementatie van het Industrieel Onderzoeksfonds heeft een succesvolle stimulans gegeven aan het intra-universitaire onderzoeksbeleid inzake strategisch basisonderzoek. Dankzij het IOF hebben de Vlaamse universiteiten bijzondere initiatieven kunnen ontwikkelen die een brug slaan tussen het kennisverleggend onderzoek
en de uiteindelijke toepassing ervan. Dit moet leiden tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden, alsook tot een verbeterde absorptie van industriële en maatschappelijke
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noden binnen het universitaire onderzoek. De 17 miljoen euro, die de overheid hiervoor ter beschikking stelt in 2010 is alleszins een stap in de goede richting, maar ligt
nog veraf van het bij de oprichting van het IOF in 2004 vooropgestelde budget van
50 miljoen euro. Een verhoging van het IOF-budget zou de universiteiten toelaten
om meer IOF-mandaathouders in te zetten, meer valorisatiegerichte projecten te
initiëren en cofinanciering te verzekeren van internationale financieringskanalen
(bv. Joint Technology Initiatives).
De omvang van de werkingstoelagen is onvoldoende om de basisbijdrage aan het universitair onderzoek te waarborgen. De Vlaamse universiteiten pleiten ervoor om de
overheidsuitgaven voor het Hoger Onderwijs binnen deze legislatuur op 2% van het
BRP te brengen i.p.v. het huidige percentage van 1,27% (zie 1.). Daarenboven vragen zij
dat de indexering van de toelagen correct en zoals decretaal bepaald wordt toegepast.
Het kader van het Zelfstandig Academisch Personeel (gefinancierd door de werkingstoelagen, 1ste geldstroom) stagneert reeds van in 1991, terwijl in dezelfde periode het
aantal junior en postdoctorale onderzoekers sterk is toegenomen. Dat laatste is het logische gevolg van de budgettaire inspanningen van de Vlaamse overheid in de 2de en 3de
geldstroom. De uitbreiding van het BOF-ZAP-kader (BOF-ZAP en BOF-Tenure Track)
was een eerste goede stap in de versterking van het professorenkorps. Een verhoging
van de werkingstoelagen zou i) de sterk toegenomen werkdruk van de ZAP-leden milderen, ii) leiden tot een verdere professionalisering van het onderzoeksgebeuren binnen
de universiteiten en bovendien iii) de doorstroom van jong talent bevorderen.
Figuur 4: Evolutie onderzoekspotentieel (bron: VLIR personeelsstatistieken)
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Bovendien zetten enkele recente initiatieven en evoluties extra druk op de werkingsmiddelen en de vrij te besteden BOF- en IOF-middelen:
−− De harmonisering van de universitaire (BOF-) beurzenstelsels met die van het
FWO en het IWT hebben ertoe geleid dat ofwel de sociale voordelen aan bursalen ofwel het slaagpercentage door een verminderd aantal beschikbare beurzen
niet aangehouden kan worden. Hoewel de harmonisering door de universiteiten
werd doorgevoerd, blijft de vraag naar een evenredige verhoging van de BOFmiddelen overeind.
−− Het koppelen van publieke onderzoeksmiddelen aan een matching vanuit de eigen middelen reduceert in sterke mate de graad van bestedingsvrijheid en de
autonomie van de instellingen. Bijzondere voorbeelden hiervan zijn het voorzien
van voldoende middelen voor cofinanciering van Hercules investeringsprojecten
en van deelname aan EU-programma’s.
−− De uitbreiding van het ZAP-kader via het BOF en BOF-Tenure Track doet nieuwe
noden ontstaan op de werkingstoelagen. Immers, na resp. 10 en 5 jaar tijd, moeten de onderzoekers die via deze middelen worden aangeworven geïntegreerd
worden in het personeelskader via de reguliere werkingsmiddelen. De bottleneck
die hierdoor dreigt te ontstaan moet op een constructieve en creatieve manier
worden weggewerkt.
−− Ook de overheidsverwachting om extern talentrijke en gedreven onderzoekers
aan te trekken (o.m. via het FWO-Odysseus programma) zet de werkingsmiddelen onder druk. Aangezien het aanbod onderzoekers in Vlaanderen beperkt is
in omvang (hoewel van een uitstekende kwaliteit) is het nodig om op een gerichte
wijze internationaal te rekruteren. Om deze ambitie waar te maken moeten de
universiteiten investeren in het scheppen van een aantrekkelijk kader waarbinnen externe onderzoekers onderzoek willen verrichten met de nodige kansen op
een succesvolle onderzoeksloopbaan.
−− De facto zijn de universiteiten verplicht om een deel van hun BOF-middelen aan
te wenden in het kader van de academisering van de hogeschoolopleidingen met
een academische gerichtheid.
−− De stijgende vaste kosten tengevolge van de stijging van de 2de en 3de geldstroom kunnen door een te beperkte overhead niet meer in voldoende mate worden gedragen en eroderen met andere woorden de 1ste geldstroom (zie ook 1.7.).
−− Parallel moeten voldoende financieringsmogelijkheden beschikbaar blijven
voor de uitbouw van het niet-gericht onderzoek. De verschuivingen naar financieringsmogelijkheden voor toegepast onderzoek (zie figuur 3) dreigen ook onderzoekers met oorspronkelijk niet-gerichte onderzoekstopics in die richting te
sturen, aangetrokken door de gunstigere financiële mogelijkheden. Hierdoor kan
het niet-gericht onderzoek zijn basisrol als voedingsbodem voor verder onderzoek niet langer ten volle vervullen, wat op termijn ook in het nadeel zal spelen
van de ontwikkelingen op het vlak van het toegepaste onderzoek.
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De Vlaamse universiteiten pleiten daarom ook voor een toename van de vrije BOFen IOF-middelen en van de ondersteunende basisfinanciering. Een stijging zou
kunnen gerealiseerd worden door een transitie van een gesloten naar een open
enveloppefinanciering; zo resulteert de toename van de totale universitaire onderzoeksoutput ook in een stijgend budget.
Intussen is in het Vlaams Hoger Onderwijs- en Wetenschapsbeleid de optie gelanceerd om het BOF geheel of gedeeltelijk toe te voegen aan de werkingstoelagen
van de universiteiten. De universiteiten zijn geen voorstander van de integratie van
beide financieringsstromen; de financieringslijnen hebben elk hun eigen finaliteit
en blijven het best afzonderlijk bestaan.

4.2. Competitief verworven middelen: een evenwichtige
versterking van de verschillende financieringskanalen
Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) financiert het niet-gericht onderzoek
van excellente onderzoekers en onderzoeksteams na een interuniversitaire competitie
en met een evaluatie door binnen- en buitenlandse experten. Doordat de Vlaamse
overheid de laatste jaren vooral ingezet heeft op investeringen in toponderzoek, dreigt
de aandacht voor de gewone onderzoeksbasis verloren te gaan. De “gewone” onderzoekers kunnen nog steeds een beroep doen op project- en mandaatfinanciering,
maar komen meer en meer in concurrentie met een nieuwe categorie van topvorsers
(o.a. Methusalem- en Odysseus- mandatarissen). Deze laatsten hebben vaak een exclusieve onderzoeksopdracht, terwijl anderen het onderzoek nog combineren met een
(soms zware) onderwijsopdracht. Bovendien kan in de nabije toekomst nog een bijkomende druk op de financiering van doctoraatsmandaten worden verwacht door de
uitstroom uit de geacademiseerde hogeschoolopleidingen. Het FWO kreeg de voorbije jaren wel meer middelen ter beschikking, maar dit vertaalt zich niet in de middelen voor projectfinanciering. Veel goede projecten kunnen derhalve geen financiering
genieten. Het is een feit dat de slaagkansen voor projectfinanciering substantieel zijn
afgenomen. Ter illustratie voegen wij hieronder de slaagpercentages voor de aspirantenmandaten en voor de kredieten aan navorsers/onderzoeksprojecten bij het FWO.
De universitaire middelen voor strategisch basisonderzoek worden verdeeld door het
Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Naast de universiteiten zijn ook kleine en grote bedrijven, hogescholen, onderzoekscentra en
andere Vlaamse innovatieve spelers klant bij het IWT. Een belangrijk kanaal is het
programma Strategisch Basisonderzoek, dat financiering voorziet voor vernieuwend
hoogwaardig onderzoek, dat uitzicht biedt op economische of maatschappelijke toepassingen. Een tweede belangrijke ondersteuning van het universitaire strategisch
basisonderzoek zijn de strategische onderzoeksbeurzen (vroeger: specialisatiebeurzen), de onderzoeksmandaten en recent de Baekelandmandaten. Sinds de verhoging

Gemeenschappelijk standpunt 121
Bijlage 6

Aspirantenmandaat

Kredieten aan Navorsers
en de onderzoeksprojecten

Aanvragen

Toekenningen

Slaagpercentages

Aangevraagd
budget

Toegekend
budget

Slaagpercentages

20042005

529

151

28,54%

96.930.100

23.513.250

24,26%

20052006

535

175

32,71%

101.199.600

25.525.300

25,22%

20062007

599

190

31,27%

95.357.825

25.494.846

26,73%

20072008

625

217

34,27%

105.519.578

28.641.321

27,14%

20082009

706

211

29,89%

117.194.330

26.964.672

19,92%

20092010

820

220

26,83%

135.362.267

24.003.896

17,73%

20102011

997

218

21,8%

van de jaarlijkse instroom van 150 naar 200 in 2004 wordt voor de strategische onderzoeksbeurzen een gemiddeld slaagpercentage bereikt van 41,2%. De universiteiten
herhalen in dit kader graag hun pleidooi om het toepassingsgebied van de IWT-beurzen uit te breiden naar onderzoek met een maatschappelijke finaliteit.
Het Programma Steunpunten Beleidsrelevant Onderzoek werd in 2001 opgestart om
het beleid wetenschappelijk te ondersteunen. Interuniversitaire consortia worden
voor een termijn van vijf jaar erkend om in opdracht van de Vlaamse Overheid wetenschappelijke domeinexpertise op te bouwen en snel en proactief te kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen. De tweede generatie
Steunpunten loopt van 2007 tot 2011.
De Vlaamse universiteiten hebben een relatief sterke affiniteit met toegepast onderzoek. Uit gegevens die worden verzameld in het kader van de berekening van de
IOF-sleutel blijkt dat het aantal patentaanvragen sterk toeneemt, dat de Vlaamse
universiteiten samen jaarlijks gemiddeld een 12- tot 15-tal spin-offs oprichten en
dat ongeveer een kwart van hun onderzoeksmiddelen gerelateerd is aan toegepast
onderzoek. Deze successen zijn mede het gevolg van voorgaande inspanningen op
het vlak van strategisch basisonderzoek, dat op haar beurt gevoed wordt door het
niet-gerichte onderzoek. Het basisonderzoek levert een “proof of concept”, dat aanwijst dat er wezenlijke kansen op valorisatie bestaan. In dit continuüm is interactie
en feedback stroomopwaarts wenselijk.
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4.3. Onderzoeksinfrastructuur
Wie aan kwaliteitsvol onderzoek wil doen, moet kunnen beschikken over een goede, state-of-the-art onderzoeksinfrastructuur. De beschikbaarheid van een deugdelijke onderzoeksinfrastructuur werkt bovendien als een magneet om enerzijds
onderzoekstalent in Vlaanderen te verankeren en anderzijds nieuw talent aan te
trekken. In 2007 lanceerde de Vlaamse regering een structureel financieringskanaal
voor investeringen in onderzoeksinfrastructuur, m.n. Hercules. Op dit ogenblik beschikt de Herculesstichting over 15 miljoen euro, te verdelen over 10 miljoen euro
voor middelzware en 5 miljoen euro voor zware onderzoeksinfrastructuur. De grens
tussen middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur ligt op een investeringskost
van respectievelijk minder of meer dan 1,5 miljoen euro. De middelen voor de middelzware infrastructuur worden versleuteld over de vijf universitaire associaties, die
zelf instaan voor de oproep tot en selectie van aanvragen. De oproep en selectie
voor de zware onderzoeksinfrastructuur (Hercules-3) wordt georganiseerd door de
Herculesstichting zelf; hierbij wordt de doelgroep van universiteiten en hogescholen
uitgebreid met de strategische onderzoekscentra (VIB, IMEC, IBBT en VITO) en de
instellingen van postinitieel onderwijs. De eerste oproep, die de middelen van 2007
en 2008 bundelde, leverde 149 investeringsvoorstellen op, waarvan er 43 konden
worden toegekend (slaagpercentage van 23,41%). Dit cijfer weerspiegelt de blijvende
acute nood aan financieringsmiddelen voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur
aan de Vlaamse universiteiten en hogescholen.
De creatie van een apart instituut, Hercules, heeft wellicht bijzondere zichtbaarheid
verleend aan de Vlaamse inspanningen op het vlak van infrastructuur. Nochtans
zou ook via de standaard financieringsloketten en -stromen kunnen worden voorzien in de infrastructuurbehoeften van de universiteiten (BOF, FWO).
De bouw en/of ontwikkeling van onderzoeksinfrastructuur overstijgt vaak de mogelijkheden van een regio of land. Daarom staat de realisatie van grote pan-Europese
onderzoeksfaciliteiten ook prominent op de agenda van de Europese Commissie,
waarbij zowel de upgrade van bestaande infrastructuren als de realisatie van nieuwe infrastructuren wordt beoogd. Vlaanderen is indirect betrokken bij de upgrade
van een aantal grote onderzoeksinfrastructuren (CERN, ERSF, ILL, ESO en EMBL).
Daarnaast werden acht projecten uit de ESFRI-roadmap geselecteerd op basis waarvan na een wetenschappelijke beoordeling een prioriteitenlijst zal worden opgesteld
voor een mogelijke Vlaamse deelname aan de realisatie ervan. Hiervoor zal voldoende, langlopende Vlaamse financiering moeten worden gevonden. Bovendien moet
de Vlaamse overheid proactief nationale en internationale allianties vormen, zodat
het principe ‘one country – one vote’ niet in het nadeel werkt. Parallel moet ook de
bestaande Big Science financieringslijn bij het FWO verder worden verhoogd.
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4.4. Flankerende maatregelen
Actualisering van de overhead en invoeren van een full cost
aanrekeningsmodel
De uitvoering van wetenschappelijk onderzoek wordt in grote mate gefinancierd
door verworven externe middelen. De uitvoering van de onderzoeksprojecten moet
door de universiteit op gepaste wijze onthaald en ondersteund worden. De thans
geldende Vlaamse regels inzake de vergoeding van de centrale beheerskosten en algemene exploitatiekosten (overhead) volstaan hiervoor niet. De inkomsten hiervan,
doorgaans 8 tot 10%, kunnen de kosten verbonden aan de huisvesting (gebouwen,
onderhoud) en het onthaal (beheer personeel en werking) van de projecten niet dekken, wat een impliciete transfer van de werkingsmiddelen naar het extern gefinancierde onderzoek inhoudt. De VLIR rekende voor dat de ontvangsten globaal slechts
een vierde van de reële kost dekken. De Vlaamse universiteiten pleiten dan ook
voor een actualisering en verhoging van de overhead op de 2de en 3de geldstroom
(inclusief de invoering van een overheadaanrekening op de Herculesmiddelen). In
afwachting van gewijzigde financieringsmodaliteiten en de invoering van een full
cost aanrekeningsmodel, vragen de Vlaamse universiteiten een groeipad te voorzien
naar minstens 17%, zoals ook voor andere onderzoeksfinanciering van toepassing
is. Vanzelfsprekend kan een verhoging niet ten koste gaan van thans voor onderzoek ingezette middelen, zodat een overeenstemmende verhoging van de begroting
van de betrokken financiers vereist is.
Doctoraatsstudenten
Naast extra middelen voor onderzoek moet een groeiende kenniseconomie ook ondersteund worden door voldoende hooggeschoold personeel en onderzoekers. Deze
hoogopgeleide mensen verdienen interessante loopbaanperspectieven, en hun internationale en intersectoriële mobiliteit moet worden gefaciliteerd en erkend. Beloftevolle afgestudeerden moeten aangemoedigd worden om in het onderzoek te stappen
en om een doctoraat te behalen. Onderzoeksresultaten van het Expertisecentrum
O&O Monitoring (ECOOM) en van andere studies in opdracht van Vlaamse beleidsinstanties (vb. VRWI) inzake instroom, werktevredenheid, internationale mobiliteit en
carrièreplannen kunnen helpen vorm geven aan nieuwe initiatieven ter zake.
Defiscalisering
De federale overheid voorziet via de zogenaamde defiscalisering in een vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op onderzoekersbezoldigingen
(oorspronkelijk in 2003 50%, sinds 1/1/2005 65% en sinds 1/1/2009 75%). Deze
middelen worden binnen de instelling opnieuw geïnvesteerd in onderzoek (en vaak
toegevoegd aan het BOF).
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5| Inschakeling in internationaal onderzoek
5.1. Vlaamse deelname aan Europese onderzoeksprogramma’s
Algemeen slagen de Vlaamse universiteiten erin op een relatief succesvolle wijze
deel te nemen aan diverse Europese programma’s. De universiteiten vormen de
grootste deelnemerscategorie aan het Kaderprogramma (KP) in Vlaanderen. Zij verwerven ca. 45% van de Europese onderzoeksmiddelen die terugvloeien naar Vlaanderen; met inbegrip van de strategische onderzoekscentra is dat zelfs 2/3. Ook in
de eerste twee oproepen van de European Research Council (ERC) zijn de Vlaamse
universiteiten succesvol. Kortom, ‘Europa’ vormt voor vele onderzoeksdomeinen
aan Vlaamse universiteiten een prioritaire strategische omgeving.
De participatiegraad van Vlaamse universiteiten in de Europese programma’s handhaaft
zich op een hoog niveau, die van de strategische onderzoekscentra stijgt, terwijl de deelnamegraad van bedrijven sterk daalt. De totale return van Europese onderzoeksmiddelen naar Vlaanderen is echter lager dan verwacht. Om aan de top van Europa te blijven
zal de deelname van universiteiten in het Kaderprogramma evenredig moeten groeien
met het KP-budget. Het vergroten van de absorptiecapaciteit voor EU-onderzoeksfinanciering aan de universiteiten en het aangaan of versterken van de partnerschappen
met de industrie (in Vlaanderen en in Europa) zullen daarin essentiële elementen zijn.
Investeringen kunnen de reeds succesvolle academische inspanningen bestendigen en
- via het Industrieel Onderzoeksfonds en de diensten Technologietransfer – bedrijven
intenser betrekken in de participatie aan Europese programma’s.
In de EU-cellen van de Vlaamse universiteiten is een jarenlange expertise opgebouwd
inzake diverse aspecten van deelname in Europese onderzoeksprogramma’s, zowel binnen als buiten het Kaderprogramma. Aan de onderzoekers wordt zowel informatie als
projectbegeleiding geboden. Bijzondere troeven van de EU-cellen zijn enerzijds de nabijheid van de onderzoekers en anderzijds de BOF- en IOF-middelen die zij ter stimulering inzetten. In de begeleiding en ondersteuning wordt bovendien rekening gehouden
met de instellingsspecifieke context (inzake budget, IPR, personeels- en onderzoeksbeleid). Die lange ervaring en opbouw van expertise willen de Vlaamse universiteiten
graag inzetten om de netwerking tussen tal van actoren die de deelname aan Europese
projecten bevorderen, te versterken, bv. in het kader van een Europa-Platform.
In het kader van de opmaak van het 8ste Kaderprogramma hebben de Vlaamse universiteiten samen met de onderzoeksinstellingen VIB, IMEC, IBBT en VITO zich
proactief opgesteld door op basis van een position paper contact te zoeken met vertegenwoordigers van de Europese Commissie en het Europese parlement en met de
Vlaamse en Belgische bedrijfsorganisaties. De prioriteiten van de Vlaamse onderzoekswereld worden in een position paper opgelijst.
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5.2. Europees Partnerschap voor onderzoekers in Vlaanderen
In mei 2008 stelde de Europese Commissie een mededeling voor, getiteld “Betere
loopbanen en meer mobiliteit: een Europees Partnerschap voor onderzoekers”. Vier
prioritaire punten werden geselecteerd voor nationale actieplannen ter zake:
−− Systematisch open rekruteren;
−− Voldoen aan de behoeften inzake sociale zekerheid en aanvullend pensioen van
mobiele onderzoekers;
−− Ontwikkelen van aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden;
−− Versterken van de opleiding, vaardigheden en ervaring van onderzoekers.
De Vlaamse universiteiten hebben constructief meegewerkt aan het Vlaamse actieplan.
Het zou voor de Vlaamse universiteiten een meerwaarde betekenen indien alle
Vlaamse financieringskanalen (via FWO en IWT) het aantrekken van internationale
kandidaten zouden bevorderen en indien er meer mogelijkheden zouden worden
gecreëerd voor samenwerking met buitenlandse partners en bedrijven. In dit kader
zou een methodiek als “cross border funding” (wederzijdse openstelling van O&Oprogramma’s) stimulerend werken. Een absolute noodzaak voor de internationale
wervingskracht van de universiteiten en voor hun internationalisering in het algemeen, is een voldoende ruime mogelijkheid om masteropleidingen in te richten in
het Engels.

6| Toegang tot wetenschappelijke literatuur

De centrale bibliotheken van de Vlaamse universiteiten en hogescholen zijn verenigd in de v.z.w. Vlaams Overlegorgaan inzake Wetenschappelijk Bibliotheekwerk
(VOWB) en de v.z.w. Elektron. Via Elektron wordt het merendeel van de licentieovereenkomsten met uitgevers onderhandeld. Globaal genomen is aan de Vlaamse
universiteiten de toegang tot de wetenschappelijke literatuur verbeterd in vergelijking met de periode voor de oprichting van Elektron (1999). Bij internationale
vergelijking - bv. met Nederland - blijkt de beschikbare literatuur echter toch vaak
beperkter. Elke universiteit wordt dan ook geconfronteerd met moeilijke keuzes
inzake het beschikbaar maken en houden van essentiële literatuur voor bepaalde
vakgebieden, wetenschapsgebieden of voor de instelling als geheel. Ook de beschikbare budgetten voor de aankoop van niet-seriële literatuur staan vaak onder
druk. De Vlaamse universiteiten stellen zich dan ook de vraag of, met de beschikbare budgetten, de toegang tot de wetenschappelijke literatuur geoptimaliseerd kan
worden. Aangezien de universiteiten en hogescholen zich verenigd hebben in twee
v.z.w.’s, dragen zij elk naar vermogen bij aan de zogenaamde package deals die door
de v.z.w.’s worden afgesloten. Daarnaast wordt een belangrijk aantal contracten
door de instellingen zelf afgesloten. Toch zijn de noden van de universiteiten vaak
niet zeer uiteenlopend, wat de vraag doet rijzen of een meer gecentraliseerd model,
waarbij de verenigde Vlaamse universiteiten naar Nederlands model gezamenlijk de
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uitgevers benaderen, soelaas kan brengen. Alleszins zijn de Vlaamse universiteiten
vragende partij voor het waarmaken van de intentie van de Vlaamse minister van
Wetenschap en Innovatie, met name tot het verschaffen van een gelijke toegang tot
de wetenschappelijke literatuur voor alle onderzoekers en studenten in Vlaanderen.
Daarnaast worden de universiteiten geconfronteerd met het toenemend aantal publicaties in Open Access. Hieraan is een verschuiving gekoppeld van het nu quasi
algemeen gangbare systeem waarin de lezer betaalt, naar systemen waarin de auteurs betalen voor de publicatie van hun artikels. De Vlaamse universiteiten zouden
het beste een gezamenlijke inspanning leveren om consortiumovereenkomsten af
te dwingen met de uitgevers, zodat alle vorsers gelijke toegang hebben tot de verschillende publicatiekanalen en hun volle publicatiepotentieel kunnen waarmaken.
Overleg met de Vlaamse overheid is aangewezen om te komen tot een meer globale organisatie en betoelaging van de universiteitsbibliotheken en om deze gelijke
toegang tot wetenschappelijke literatuur te verwezenlijken, temeer daar publicaties
een belangrijke parameter vormen in de overheidsfinanciering.

7| De door de overheid gevraagde verslaggeving
7.1. Naar een eenduidige, jaarlijkse, doelgerichte en
eenvoudige verslaggeving
De beheersautonomie van de universiteiten gaat gepaard met een omstandige rapportering toegespitst op de toelevering van administratieve gegevens volgens gedetailleerde richtlijnen. De administratieve werklast voor de universiteiten neemt
daardoor aanzienlijke proporties aan. De Vlaamse universiteiten onderschrijven de
terechte vraag van de overheid naar een gedegen verslaggeving ter verantwoording
van de bestede publieke middelen. Het is evenwel essentieel dat daartoe een duidelijke, consistente en geïntegreerde regelgeving wordt uitgewerkt in samenspraak
met de universiteiten. Die moet op eenduidige, en dus op vergelijkende wijze, alle
voor de overheid noodzakelijke informatie beschikbaar stellen in één enkel jaarlijks
document, waaruit de diverse belanghebbende administraties en diensten kunnen
putten.
Daarenboven geven de universiteiten m.b.t. de verslaggeving de volgende voorkeuren te kennen:
−− De verslaggeving moet doelgericht zijn. Ze dient rechtstreeks afgestemd te zijn
op de gestelde doeleinden inzake onderzoeksinspanning (onderzoeksbeleidsplannen van de respectievelijke universiteiten), met aanduiding van positieve
en eventuele negatieve punten. Voor zowel de onderzoeksbeleidsplannen als
voor de rapportering dient dezelfde structuur te worden gebruikt, met hetzelfde,
beperkte aantal parameters.
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−− De verslaggeving moet eenvoudig en transparant zijn. Het moet mogelijk zijn
zich tot de hoofdlijnen te beperken zonder verlies van exactheid. Er moet gezocht worden naar één referentiedatum en één referentieperiode (kalenderjaar
of academiejaar).
−− Kwantitatieve gegevens die aan de overheid toegeleverd moeten worden in het
kader van formulegebaseerde financiering (BOF- en IOF-verdeelsleutels) blijven
het best beperkt tot een set representatieve cijfers voor wat het model beoogt te
meten, belonen of stimuleren. Die gegevensset moet door elke instelling eenvoudig kunnen worden geproduceerd, zonder enige twijfel aangaande interpretatie van de gegevens (transparantie en praktische uitvoerbaarheid).
−− De door de overheid gegenereerde gegevens worden opnieuw ter beschikking
gesteld van de universiteiten zodat nazicht van de gegevens mogelijk wordt en
zodat ook inzicht kan worden verkregen in het eventuele gebruik van de gegevens door de overheid.
−− De door de overheid opgevraagde of gegenereerde gegevens moeten compatibel
zijn met de vereiste datatoeleveringen aan internationale en multilaterale organisaties (Europese Commissie, Eurostat, OESO, …).
Van hun kant, verbinden de universiteiten er zich toe om eenvoudig auditbare processen op te zetten voor het aanleveren van de nodige gegevens aan de overheid.
Tijdens de Vlaamse legislatuur 2004-2009 werden reeds inspanningen geleverd om
de voorschriften voor het opstellen van het jaarverslag te herzien. Dit leidde echter
niet tot een effectieve wijziging van de reglementering. In de beleidsnota 2009-2014
staat dat er zal worden gewerkt aan de homogenisering en vereenvoudiging van de
rapporteringverplichtingen van de kennisinstellingen. Intussen voert een interuniversitaire werkgroep in opdracht van het Departement Economie, Wetenschap en
Innovatie een analyseopdracht uit van het kwantitatieve luik van de onderzoeksverslaggeving van universiteiten en hogescholen. De universiteiten geven daarbij aan
dat een nieuwe wijze van verslaggeving moet leiden tot een vermindering van de
administratieve last, tot meer efficiëntie en tot een betere beleidsmonitoring dankzij
onmiddellijk beschikbare, kwaliteitsvolle en vergelijkbare gegevens.

7.2. IWETO/FRIS
In het kader van de verplichtingen, opgelegd door de Vlaamse overheid inzake de
IWETO-databanken (Inventaris van het Wetenschappelijk en Technologisch Onderzoek in Vlaanderen) rapporteren de universiteiten over de volgende gegevens aan
het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI):
−− onderzoeksdomeinen en perspectieven van onderzoekseenheden (IWETO-TEAM);
−− lopend onderzoek (IWETO-PROJECT);
−− wetenschappelijke dienstverlening (IWETO-EXPERT);
−− hoogtechnologische apparatuur (IWETO-EQUIP);
−− internationale samenwerking (IWETO-COOP).
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De afgelopen jaren heeft EWI in overleg met de universiteiten de IWETO-databank
in een nieuw kleedje gestoken. Bovendien is de info uit deze databanken voortaan
raadpleegbaar via FRIS - http://www.researchportal.be (Flemish Research Information Space).
Informatie over wetenschappelijk onderzoek in Vlaanderen is reeds aanwezig, maar
zit versnipperd over tal van systemen en bij verschillende actoren. FRIS wil een architectuur uitbouwen waarbinnen die informatie kan worden ingewonnen bij de
informatie-eigenaars die deze informatie gebundeld ter beschikking stelt via het
onderzoeksportaal. Bij de uitwerking van FRIS werd in eerste instantie aandacht
besteed aan het moderniseren van de technologische omgeving. In overleg met de
universiteiten wordt momenteel gewerkt aan de organisatorische omgeving met het
oog op het bijeenbrengen van kwaliteitsvolle (correcte, volledige en actuele) informatie. Hierbij waken de universiteiten erover dat deze informatie zoveel mogelijk
bij de bron opgehaald kan worden om de workload tot een minimum te beperken.

7.3. Stroomlijning van de opmaak van projectverslaggeving
Het is de vraag van de Vlaamse universiteiten om zowel de projectgebonden wetenschappelijke verslaggeving als de financiële rapportering die de verschillende overheden opvragen tot de essentie te beperken, zonder dat ze daarbij de terechte vraag
van de overheid naar verantwoording van de bestede publieke middelen in twijfel
willen trekken. Een stroomlijning van de opmaak van de projectverslaggeving voor
diverse financierende instanties, uitgewerkt in samenspraak met alle universiteiten,
zou de administratieve vereenvoudiging in de hand werken.

8| Kwaliteitsbeoordeling

De algemene aandacht bij de overheid en bij de universiteiten voor een kwaliteitsbewaking van het wetenschappelijke onderzoek en van de processen die ermee
gepaard gaan, is gedurende het laatste decennium sterk toegenomen. De eis naar
verantwoording van een goed gebruik van de publieke middelen is dan ook terecht.
Daarenboven wordt een dominante rol toegekend aan onderzoeksparameters (inen output, kwantitatief en kwalitatief) in het verdelen van onderzoeksfinanciering,
zowel voor intra-universitair (via verdeelsleutels) als voor interuniversitair (via competitie) verdeelde middelen.

8.1. Verschillende types van onderzoeksevaluatie: overbelasting van onderzoekers, onderzoeksadministraties en peers
Op het vlak van onderzoeksevaluatie moeten we een onderscheid maken tussen:
−− de evaluatie van het individuele ZAP-lid, partim onderzoek;
−− de evaluatie van de (indieners van) projectvoorstellen;
−− het nagaan van het onderbouwen van het academisch onderwijs door origineel
onderzoek via de onderwijsvisitaties;
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−− de kwaliteitsbewaking van het onderzoek;
−− en de doorlichting van het onderzoeksmanagement.
In het kader van de associaties ent zich hierop nog het uitbouwen van een gemeenschappelijke kwaliteitszorg met de betrokken hogescholen.
Al komen de meeste van deze benaderingen ontegensprekelijk overeen met relevante doelstellingen, toch moet nadrukkelijk op het gevaar van een administratieve
overbelasting van de vorsers worden gewezen, waardoor zelfs de goede uitvoering
van hun kerntaken in het gedrang komt. Het groeiend aantal verplichtingen die de
overheid en de kredietverschaffers aan de instellingen en de academici opleggen,
leidt tot een wildgroei aan verantwoording van de kwaliteit, rapportering, doorlichting, enz. … die niet enkel de vorsers en de administratie van hun eenheid en/of
instelling treft, maar ook de (buitenlandse) peers die worden aangezocht om te participeren.

8.2. Kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek
Voor wat de kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek in strikte zin betreft, hebben
de Vlaamse universiteiten de volgende wensen:
−− Eigen verantwoordelijkheid: de Vlaamse universiteiten zijn tevreden met de huidige regelgeving die de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitszorg in het onderzoek bij de instellingen zelf legt. Iedere universiteit draagt primair zelf de
verantwoordelijkheid voor de functionering van haar onderzoeksgroepen en zet
de daartoe nodig geachte instrumenten inzake kwaliteitszorg in. Ad hoc gezamenlijke initiatieven van twee of meer universiteiten werden, waar dit opportuun
werd geacht binnen hun respectievelijke beleidscontext en planning, in het verleden reeds meermaals ondernomen en leverden een positieve bijdrage.
−− Duidelijkheid: de basis en doelstellingen van de kwaliteitsbeoordeling moeten
voor alle betrokken partijen duidelijk zijn.
−− Belasting: de kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek moet zo weinig mogelijk
overlast voor de onderzoekers en de onderzoeksadministratie inhouden.
−− Monitoring: door systematische monitoring is steeds een actueel beeld van de
situatie beschikbaar, dat zo nodig aanleiding kan geven tot nadere studie.
−− Doelgericht: de keuze van de methodologie staat in functie van het doel en het
beoogde gebruik van de kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek.
De Vlaamse universiteiten menen dat een algemene, globale kwaliteitsbewaking
van het onderzoek en van het onderzoeksmanagement kan steunen op informatie
uit het jaarverslag, bibliometrische analyse en/of peer review. Een extra vorm van
verslaggeving specifiek voor kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek is niet nodig.
Als het jaarverslag hiertoe voldoende informatie bevat, kan men hierop een beroep
doen voor een systematische monitoring, maar het kan ook dienen als basisinfor-
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matie voor eventuele externe beoordelingscommissies. Via een weergave van de
verschillende initiatieven op het vlak van kwaliteitszorg voor het onderzoek in hun
jaarverslag tonen de universiteiten aan dat zij de onderzoekskwaliteit voldoende ter
harte nemen.
De verschillende beschikbare instrumenten van kwaliteitszorg hebben elk hun eigen voor- en nadelen en mogelijke vormen van “bias”. Sommige Vlaamse universiteiten zijn voorstander van een systematische evaluatie van de onderzoekskwaliteit
via peer review (al dan niet in combinatie met bibliometrische analyses, zie verder),
aangezien peer review elementen kan aanreiken ter remediëring en een vrij volledig
beeld kan geven van de kwaliteit van het onderzoek.
Andere universiteiten kennen een primaire rol toe aan bibliometrische analyses, die
de kwaliteit van het onderzoek weliswaar niet in haar volle rijkdom tot uiting laten
komen, maar wel voordelen bieden op het vlak van beschikbaarheid en toegankelijkheid van basisgegevens (permanent in internationale databanken aanwezige
basisinformatie) en mogelijkheden inzake monitoring. Bibliometrische databanken
zoals beschikbaar via Web of Science zijn hoofdzakelijk relevant voor de natuuren biomedische wetenschappen en worden als dusdanig ook gebruikt bij de verdeling van de BOF-financiering. Sinds 2008 worden voor de BOF-sleutel de gegevens
uit de Science Citation Index Expanded uitgebreid met de gegevens uit de Social
Sciences Citation Index, de Arts & Humanities Citation Index en de twee Proceedings-indexen. In een later stadium (2011) zullen ook de gegevens uit het Vlaams
Academisch Bibliografisch Bestand voor de Sociale en Humane Wetenschappen
(VABB-SHW) (databank in opbouw) kunnen worden toegevoegd. Deze twee uitbreidingen laten toe dat ook voor de gedrags- en cultuurwetenschappen een kwantitatieve, meetbare en controleerbare methodologie kan worden gehanteerd.
Om de bovenstaande doelen op het vlak van kwaliteitszorg te verwezenlijken, hebben de afdelingen Onderzoekscoördinatie van de Vlaamse universiteiten cellen opgericht die vorm en inhoud moeten geven aan de kwaliteitszorg, en dit naast en bovenop het basistakenpakket van deze afdelingen. Deze cellen beschikken inmiddels
over belangrijke expertise inzake kwaliteitszorg. Zij vormen een steeds belangrijker
instrument bij het beoordelen van de eigen (relatieve) sterktes en zwaktes in het
gevoerde onderzoek.
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Bijlage 7:

Lijst van gebruikte afkortingen

AAP		
Assisterend Academisch Personeel
AP			Academisch Personeel
ATP		
Administratief en Technisch Personeel
BAP 		
Bijzonder Academisch Personeel
BOF		
Bijzonder Onderzoeksfonds
ECOOM 		
Expertisecentrum O&O Monitoring
ESF 		
European Science Foundation
FWO-Vlaanderen
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen
HUB 		
Hogeschool-Universiteit Brussel
IOF		
Industrieel Onderzoeksfonds
IWT-Vlaanderen
Instituut voor de aanmoediging van Innovatie
			
door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen
K.U.Brussel		
Katholieke Universiteit Brussel
K.U.Leuven		
Katholieke Universiteit Leuven
KVAB 		
Koninklijke Vlaamse Academie van België voor
			
Wetenschappen en Kunsten
NWO		
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
SBO		
Strategisch Basisonderzoek
tUL		
transnationale Universiteit Limburg
UGent		
Universiteit Gent
UHasselt		
Universiteit Hasselt
VABB-SHW		
Vlaams Academisch Bibliografisch Bestand –
			
Sociale en Humane Wetenschappen
VLIR		
Vlaamse Interuniversitaire Raad
VRWI		
Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie
VUB		
Vrije Universiteit Brussel
ZAP		
Zelfstandig Academisch Personeel
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